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elkom op de vierde editie van de 

Fotofair op 26 en 27 mei.

Wij, Henk en Jeannet van de 

organisatie, doen er alles aan om jullie weer een 

onvergetelijk fotografieweekend te bezorgen.

Elk jaar groeit de Fotofair met meer standhouders 

en met al hun nieuwste apparatuur en 

accessoires, die zij graag aan je demonstreren. 

Bij veel van onze standhouders is er wat te doen, 

zoals mini-workshops met hun producten en 

educatieve lezingen over wat er nieuw aan de 

producten is. Zeer leerzaam dus. Er zijn veel 

fotomomenten, zoals een steampunk kampement 

met modellen in hun mooiste creaties. Een mooi 

gelegenheid om foto’s te maken, dus vergeet je 

camera niet mee te nemen. Nieuw dit jaar zijn 

de levende standbeelden in de meest bijzondere 

creaties. Er lopen veel modellen rond, zoals 

Balinese dansers, ghostplayers, Victoriaanse 

modellen en vele anderen. Dit jaar hebben we 

voor jou diverse spectaculaire achtergronden 

geregeld, zodat je ze kunt fotograferen in een 

leuke omgeving. Natuurlijk zijn er prachtige 

lezingen te volgen in de algemene lezingzaal (nr. 

21), binnen in het gebouw, over mooie fotoreizen 

en leerzame informatie over techniek. Zowel 

voor beginners als gevorderden. Toegang is 

gratis, maar vol is vol. Dit jaar worden er 100 

workshops en masterclasses gegeven door 

onze professionals. Op de voorpagina staat de 

foto van Carola Mouthaan, zij is de winnaar van 

de Fotowedstrijd.eu, “the Photomaster” 2018. 

Een mooie titel en een superhoofdprijs. De elf 

finalisten zijn op de expositie te vinden met hun 

werkelijk prachtige foto’s die jou zeker zullen 

inspireren om ook aan de slag te gaan. 

Schrijf 25 en 26 mei 2019 alvast in de agenda 

voor de volgende Fotofair.

Heel veel fotoplezier op de Fotofair.

Henk & Jeannet Albronda

W

Voorwoord

‘Schrijf 
25 & 26 mei 
2019 alvast 

in de 
agenda’

FOTO: CAROLA MOUTHAAN

Fotofair magazine
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Deelnemers

Lijst deelnemers buiten voorterrein 
00.  Informatie Fotofair. Photomaster/Fotowedstrijd.eu 
01.  Phonographer Magazine
02.  Beterelandschapsfoto - Frank Geraedts
03.  Chipclean Sensor cleaning 
04.  Hama foto accessories
05.  Kamera Express Outlet-Store
06.  van Duuren Media
07.  Photofacts academy
08.  Natuurfotografie magazine - Pixfactory
09.  Bob Luijks - natuurfotografie
10.  Landschap VZE

Zaal: The Pretoria Lounge. De verkoop zaal:
11.  Kamera Express
 verkoop partner en DJI
12.  Benel
13.  De Greef en Partner 

Zaal: the Adventure Hall:
14.  LG “Life’s Good”
15.  BenQ 
16. Soundservice.eu 
  Zoom geluid
17. Eizo.nl 
18.  Earlybird fotografie
19.  Mambulu - Specialist in Afrika reizen 
20.  Wild van Natuur 
 Fotoreizen en workshops

Zaal: The grand Adventure Lezing zaal:
21.  Lezingen Fotofair 

Zaal: The Wacom Colonial Club:
25/26.  Wacom Tablets
27.  Expositie Photomaster/Fotowedstrijd.eu 2017/2018 

Zaal: The Terrace: 
28. Foto exposities Nordic Vision Fotoreizen
29.  Horeca - buffet met restaurant 

Lijst deelnemers buiten aan de Terraszijde 
30.  Profotonet fotobewerking paviljoen 
31. Avios – Rollei en Kodak 
32. Fotoreisspecialist 
33. Macrolux - Vanguard 
34. Fujifilm – showroom, lezingen en demonstraties 
35. Tamron – Samyang - Zeiss 
36. Transcontinenta showroom - lezingen en
 demonstraties 

37. Servix – Phottix 
39. Ilford fotopapier 
40. DIGIFOTO Pro magazine 
41. digifoto Starter magazine 
42. Manfrotto 
43. Sigma. Benelux met een demonstratie studio 
43M.  Marco de Paauw - Wildlife Images 
45. Masterclass Studio Eugene Kitsios 
46. My Style Hondenfotografie 
46H.  Hondendemonstratie fotografie 
47. Masterclass Cees Rijnen en filmen met je DLSR 
48. Workshops DeGreef 
49. Workshops Fotofair – Henri van Vliet – Strobist Arnold 
50. High Speed Masterclass Ellen Reus 
51. Fun workshops - Meel/color fotografie team Ki Tan 
52. Fun workshops - Artistiek naakt team Ki Tan 
53. Masterclass Stilleven - team Ki Tan 
54. Masterclass Studio Fashion models - Will Vestjens 
55. Masterclass Vermeer met Dora van de Loo 
56. Lowkey workshops - Serge Duursma 
57. Masterclass Studio Glamour fotografie 
58. Masterclass Studio Olympus - Brendan de Clercq 
59. Nikon Benelux - Showroom, demonstraties
 en lezingen
59A.  Nikon Nederland club
59C.  Michel Buijse HDR 
59E. Epson Printers 
60. Swarovski verrekijkers 
61. Disnet Distributie 
62. Ricoh - Pentax 
63. Tokina – Sirui – Hoya - TSE-imaging – Jupio 
64. Olympus met workshops, lezingen, showroom 
65. FotoVideoRetail - Benro - Me foto 
66. Canon Nederland met workshops, lezingen, showroom 
67. EHBO + 
68.  Robbert Maas - Live Fotografie 
69. Kleedruimte modellen algemeen 
70. Sony - masters of full-frame 
71. Oypo schoolfoto’s  
72/73. Folux Distributie 
74. Nordic Vision Fotoreizen 
75. Horeca - groot terras 
76. Demonstratie Canon 
77.   Horeca - Food Center 
78. Kamp van de Steampunkers 
80. Demo’s met Fotomomenten en DJI Demo. 
85.  Masterclasses Roofvogels met Steven Ruiter 

Fotofair2018 26 & 27
mei 2018
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Plattegrond
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‘Volg de 
borden 

‘Speelland’ 
en ‘Parkeren 

Fotofair’’
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Overzicht lezingen op de Fotofair
ZATERDAG 26 MEI
10:15 Lightroom met Piet van den Eynde van Photofacts
11:15 Fotoreizen naar Afrika met Rob van Mambulu Afrika reizen
12:15 Zaterdag fotoreizen met Jan en Mart Smit van Nordic Vision
13:15 Eugene Kitsios op pad met de fotoreisspecialist
14:15 Photofacts over flitstechniek met Piet Van den Eynde
15:15 Fokko Muller Olympus ambassadeur. Hoe maak je de mooiste straatfotografie
16:15 Wild van Natuur met Rob Dijkstra natuurbeleving in Nederland

Lezingen
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LEZINGEN
De lezingen zijn op zaterdag en 

zondag met gelijke begintijden. Vol is 

vol gaat op inloopbasis Grote Lezing 

zaal nr.21 binnen in het gebouw. Je 

vindt de lezing zaal in het gebouw 

gelijk links als je binnenkomt aan het 

einde van de gang. Alleen toegang als 

de deur open is. Deze gaat 15 minuten 

voor aanvang open. Toegang is gratis. 

Lezingen duren 30 tot 45 minuten.

ZONDAG 27 MEI
10:15 Lightroom met Piet Van den Eynde van Photofacts
11:15 Fotoreizen naar Afrika met Rob van Mambulu Afrika reizen
12:15 Zondag fotoreizen met Charles Borsboom van Nordic Vision
13:15 Eugene Kitsios op pad met de fotoreisspecialist 
14:15 Photofacts over flitstechniek met Piet van den Eynde
15:15 Fokko Muller Olympus ambassadeur. Hoe maak je de mooiste straatfotografie
16:15 Wild van Natuur met Rob Dijkstra natuurbeleving in Nederland

Straat- 
fotografie
Lightroom

Flitstechniek
Lezingen
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Afrika door je
eigen lens ...
Je droomt al jaren over het maken 
van dit soort foto’s. Hoe pak je dit 
aan? Hoe zorg je ervoor dat je op het 
juiste moment op de juiste plaats 
bent? Met de juiste apparatuur en 
instellingen maak je de mooiste 
wildlife-foto’s.  

ij Mambulu! Safaris ben je aan het 
juiste adres. Wij zijn gespecialiseerd in 
het organiseren van wildlife fotosafari’s 

in de mooiste natuurgebieden van oost en 
zuidelijk Afrika. 

Tijdens jouw wildlife fotosafari word je begeleid 
door een professionele natuurfotograaf en 
gekwalificeerde wildlife gids. Of je nu beginnende 
of ervaren fotograaf bent, zij helpen je de 
volgende stap te zetten in jouw ontwikkeling als 
fotograaf én om de mooiste foto’s te maken.

Wil je weten hoe Mambulu! Safaris je droom 
kan verwezenlijken? 
Kijk dan snel op www.mambulu.com
Heb je daarna vragen bel ons dan
op +31 (0)23 574 83 51.  

B

SPECIALE AANBIEDING
Wildlife fotosafari Zambia in South Luangwa National Park, 

16-23 november 2018. Van € 3.280 voor € 2.945 per persoon 
(max 6 deelnemers)

http://www.mambulu.com
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‘Laat 
je droom 

verwezenlijken 
door 

Mambulu! 
Safaris’

http://www.mambulu.com
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l snel werd duidelijk 

hoeveel rijkdom het 

land te bieden had. 

Die vrijgevochten geest van 

goudzoekers, vissers, trappers en 

jagers heerst nog steeds in Alaska. 

Fotograaf Charles Borsboom 

neemt je in zijn lezing mee naar ‘the 

last frontier’ Alaska, waar hij samen 

met fotograaf Jeroen Toirkens een 

documentaire roadtrip voor Nordic 

Vision Fotoreizen begeleidt. De 

samensmelting van overweldigende 

natuur en haar vrijgevochten 

bewoners maakt Alaska een 

bijzondere bestemming voor 

documentaire fotografen. Je kunt 

daarmee in de voetsporen treden 

van de legendarische fotograaf 

Robert Frank, die in het iconische 

fotoboek ‘The Americans’ de ziel 

van de Amerikaanse samenleving 

blootlegde. Charles laat je zien 

wat Alaska te bieden heeft aan 

fotografen die graag willen leren 

hun eigen beeldverhaal te maken.

Alaska is de 49e en grootste staat 
van de Verenigde Staten. Eind 19e 
eeuw werd op verschillende plaatsen 
goud gevonden en de Alaska ‘gold 
rush’ ontstond. 

Nordic Vision Fotoreizen

Alaska, de ultieme 
fotografische roadtrip

A

en desolaat landschap wat 

vooral bestaat uit toendra 

en ruige kusten. Het gebied 

ligt dermate noordelijk dat de zon in 

de periode half mei tot eind juli niet 

ondergaat. Één van de highlights voor 

fotografen en wat de Varangerfjord 

zo uniek maakt, is de kustlijn. 

Gelaagde rotsen toornen boven de 

zee uit. Het lijken bijna reusachtige 

krokodillenstaarten die vanaf de 

toendra richting de zee lopen. De 

meeste rotsen zijn zwart, maar op 

een aantal plaatsen kijken we met 

verbazing naar de kleurenpracht van 

de stenen. De weg van Vardø naar 

Hamningberg brengt ons naar “het 

einde van Europa” en slingert zo’n 

30 kilometer door een arctisch 

maanlandschap langs de Barentszzee. 

Het is er ruig, soms zeer ruig, en 

adembenemend mooi. Tussen de 

rotsen vind je soms een zandstrandje, waar rendieren wat 

verkoeling zoeken. De weg is alleen open in de zomer. In de 

winter, na de eerste sneeuwval, wordt de weg gesloten en 

gaat hij meestal pas eind mei weer open. In Hamningberg 

zelf is geen permanente bewoning meer. In 1900 woonden 

er nog 250 mensen. Het dorp is nog in authentieke staat en 

geeft een goede indruk van Noorse vissersdorpen van voor 

de oorlog.En natuurlijk maken we ook een uitstapje naar het 

bekende vogeleiland Hornøya, vlak voor de kust van Vardø. 

Papegaaiduikers, drieteenmeeuwen, aalscholvers en vele 

andere soorten zijn hier in groten getale te fotograferen.  

E

Het Varanger schiereiland bevindt 
zich aan het einde van Noorwegen 
waar het grenst aan Rusland en de 
Barentszzee.

Nordic Vision Fotoreizen 

Het Varanger 
schiereiland

Fotofair magazine

http://www.nordicvision.nl
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Als fotograaf weet Martijn Kort de kwaliteit en duurzaamheid van perfect ‘glas’ enorm te waarderen. Zijn bewuste 

keuze voor het werken met NiSi ND, GND en CPL filters en ZEISS objectieven is dan ook niet zo verwonderlijk. In zijn 

architectuur en landschapsfotografie is hij altijd op zoek naar lijnen. De creatieve opties die zowel de NiSi filters, als 

de ZEISS objectieven hem brengen, hebben een grote invloed op zijn fotografie. "Weg van de realiteit door gebruik 

te maken van lange belichtingstechnieken en me te concentreren op bepaalde delen van het beeld door selectieve 

contrastaanpassingen te gebruiken. Dat wil ik graag in mijn fotografie toepassen. Daarbij echt proberen de ziel van 

de plaats of het object te vinden en……..perfect vast te leggen, dat is mijn ultieme doel”, aldus Martijn Kort. 

Voor meer informatie: www.nisifiltersbenelux.com

Transcontinenta B.V. | NiSi distributeur Benelux | www.facebook.com/nisibenelux 

48 UUR MET DE LEICA SL

Foto: Martijn Kort met NiSi V5 Pro filterhouder ,Pro CPL, ND1000 en Soft GND 4

https://www.nisifilters.nl/
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Winnaar Fotowedstrijd.eu
Elk jaar organiseert Henk Albronda ook de populaire Fotowedstrijd.eu. 

Dit jaar werd Carola Kayen-Mouthaan terecht door de jury 
uitgeroepen tot winnaar van editie 2017/2018.

CAROLA KAYEN-MOUTHAAN
Carola Kayen-Mouthaan woont met veel plezier in Heijningen. Ze heeft er 

ook een eigen studio. ‘Ik heb mijn passie voor fotografie ontdekt in 2008, 

iets wat ik nog steeds met liefde doe. Sinds begin 2016 heb ik een nieuwe 

passie in de fotografie ontdekt, Fine Art-fotografie. Je kunt er veel emotie 

in leggen en het roept een ouderwets gevoel op. Ik hou ervan om foto’s te 

maken die afwijken van de standaard fotografie, zoals het meisje die zich 

zelf schildert of een echt stinkdier. Het liefste werk ik met echte dieren, 

die zijn zo heerlijk onvoorspelbaar.’ Voor Carola moet een foto gevoel 

uitstralen en dat is wat ze in haar foto’s probeert vast te leggen.  De 

fotografe heeft publicaties in verschillende fotovakbladen gehad. Carola: 

‘Ik heb verder internationale prijzen gewonnen en had in 2017 mijn eerste 

tentoonstelling.  Dat was mijn meest trotse moment. De tentoonstelling 

was ter ere van mijn moeder die helaas is overleden. Verder geef ik 

workshops en lezingen. Daar ben ik supertrots op.’

Als fotograaf weet Martijn Kort de kwaliteit en duurzaamheid van perfect ‘glas’ enorm te waarderen. Zijn bewuste 

keuze voor het werken met NiSi ND, GND en CPL filters en ZEISS objectieven is dan ook niet zo verwonderlijk. In zijn 

architectuur en landschapsfotografie is hij altijd op zoek naar lijnen. De creatieve opties die zowel de NiSi filters, als 

de ZEISS objectieven hem brengen, hebben een grote invloed op zijn fotografie. "Weg van de realiteit door gebruik 

te maken van lange belichtingstechnieken en me te concentreren op bepaalde delen van het beeld door selectieve 

contrastaanpassingen te gebruiken. Dat wil ik graag in mijn fotografie toepassen. Daarbij echt proberen de ziel van 

de plaats of het object te vinden en……..perfect vast te leggen, dat is mijn ultieme doel”, aldus Martijn Kort. 

Voor meer informatie: www.nisifiltersbenelux.com

Transcontinenta B.V. | NiSi distributeur Benelux | www.facebook.com/nisibenelux 

48 UUR MET DE LEICA SL

Foto: Martijn Kort met NiSi V5 Pro filterhouder ,Pro CPL, ND1000 en Soft GND 4

CAROLA IS DE 
OVERALL WINNAAR 

VAN DE PHOT0MASTER 
PORTFOLIO 

WEDSTRIJD EN WINT 
DE SUPER HOOFDPRIJS 

TER WAARDE VAN
€ 4.325,-

https://www.nisifilters.nl/
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Fotowedstrijd.euRunner-ups
Dit jaar kende 
Fotowedstrijd.eu veel 
mooie inzendingen. 
De runner-ups kregen 
allemaal prijzen 
toebedeeld van 
€ 1875,- tot € 1625,-.

TEIS ALBERS

PETER KEMP ANJA VAN AST

PAULINE HELDERS BAS VAN DER POEL
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JAAP LA BRIJN DIANA SCHOUTEN

BIANCA NIEUWKERK NADIA COMMEREN

ERIK BRONS 



Live for the story_

MIK OP 
PERFECTIE.
Gegarandeerde ongeëvenaarde beeldkwaliteit en zeer professionele 
prestaties bij elke opname met de Canon EOS 5D Mark IV.

S H O OT   REME MBE R  SH ARE

 30,4 Megapixel CMOS-sensor

 ISO 50 - 102.400 gevoeligheid

 Een uitstekende allrounder

 4K – fi lmen op een hoger niveau
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Voor Canon- en Nikon-vattingen
Di: Voor DSLR-camera's met Full Frame- en APS-C-formaat

Transcontinenta B.V. | 0252-687555 | tamron@transcontinenta.nl | facebook.com/tamronnederland

70-210mm
 

 F/4 Di VC USD
Hoogwaardige telezoomobjectief met een vast maximaal diafragma van F/4

Werelds kortste minimale scherpstelafstand van 0.95m (1:3.1)

Uiterst duurzaam intern zoom- en scherpstelmechanisme 

Dubbele microprocessor (MPU) voor hoge AF snelheid 
plus krachtige VC-beeldstabilisatie (trillingscompensatie)

Fluorinecoating en vochtbestendige constructie

NIEUW!

NL

REGISTER  
NOW FOR FREE  
5 YEAR
WARRANTY

NU REGISTREREN
VOOR GRATIS

5 JAAR
GARANTIE

5years.tamron.eu 5years.tamron.eu

Tamron 70-210mm advertentie Fotofair 230x300mm 5mm bleed.pdf   1   29-03-18   16:39
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Voor Canon- en Nikon-vattingen
Di: Voor DSLR-camera's met Full Frame- en APS-C-formaat

Transcontinenta B.V. | 0252-687555 | tamron@transcontinenta.nl | facebook.com/tamronnederland
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Fotowedstrijd

Elf winnaars Paasopdracht Fotowedstrijd.eu
De Paasopdracht van Fotowedstrijd.eu leverde een hoop mooie 

inzendingen op. Op deze pagina’s vind je de elf winnaars.

PETER KEMP

ANJA VAN AST JAAP LA BRIJN

DIANA SCHOUTEN

NADIA COMMEREN
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TEIS ALBERS

PAULINE HELDERS BAS VAN DER POEL

BIANCA NIEUWKERK ERIK BRONS CAROLA KAYEN-MOUTHAAN



HAVE YOU TAKEN SOME AMAZING SHOTS?

Win a 3-day, all-expenses-paid ‘Photography Masterclass’ with one of our BenQ Ambassadors in either Paris,  
Amsterdam or Hamburg. Simply send us your best street photography image for your chance to win this amazing  
prize!  The winning image will be determined by our professional Ambassadors. Also, the image with the most  
public votes on Facebook (@photogenicbybenq) will win a brand new BenQ SW271 monitor!

Take your chance: benqmasterclass.shortstack.com/RmbC5q

Ø  Campaign period:
15th March to 30th June 2018

Ontdek meer op BenQ.nl / BenQ.beBenQ Benelux B.V. · Meerenakkerweg 1-17 · 5652 AR, Eindhoven

W I N  A
P H O T O G R A P H Y 
M A S T E R C L A S S

IN PARIS 
WITH NEIL SNAPE

IN AMSTERDAM
WITH FRANK DOORHOF

IN HAMBURG
WITH MICHAEL B. REHDERS

As a second prize, the photo that receives the most 
public votes will win a brand new BenQ SW271 monitor!

2018-03-28-Anzeige-Fotofair.indd   2 28.03.18   12:53

De Olympus Zuiko PRO lenzen zijn ontworpen zonder compromissen. De behuizing is gemaakt van een robuuste 
en lichtgewicht aluminiumlegering. Dit zorgt voor niet alleen voor bescherming van het interne precisiemechanisme 
tegen onverwachte schokken, maar vormt ook een afweer tegen temperatuurschommelingen en is tevens stof- 
en spatwaterdicht. 

MAAK KENNIS MET DE M.ZUIKO PRO LENZEN 

Meer informatie: www.olympus.nl
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        Maak kennis met een vernieuwd portfolio 

Olympus vertegenwoordigd  
     op Fotofair 2018

Dit jaar staan tijdens de Fotofair op de stand bij Olympus de nieuwe 
OM-D E-M1 Mark II- camera en de nieuwe M.Zuiko PRO-lenzen centraal. 

De OM-D E-M1 Mark II is een zeer snelle Micro Four Thirds-camera en 
de M.Zuiko F1.2-lenzen blinken uit met hun bokeh. Ook kan je kennis 

maken met de OM-D E-M5 Mark II.

De Olympus OM-D E-M5 Mark II is de ideale camera voor creatieve 

fotografen. Met zijn 16,1 megapixel sensor is het een veelzijdige camera. 

Met de E-M5 Mark II schiet je 10 beelden per seconde, fijn voor de 

sportfotograaf. Maar ook hoge resolutie is mogelijk, met de High Res 

Shot-modus. Filmen kan de camera ook als de beste. Je hebt keuze uit 

24, 25, 30, 50 en 60 bps bij 1080p-resolutie tot maximaal 77Mbps. De 

OM-D E-M5 Mark II combineert kracht, snelheid en hoge resolutie tot 

één ideale camera voor de professionele fotograaf.

OM-D E-M5 MARK II 
De OM-D E-M1 Mark II draait om snelheid en is met een burst van 

60 frames per seconde zelfs een van de snelste camera's van het 

moment. Het maakt hem daarom ideaal voor natuur-, reis- en 

documentairefotografie. Als je handen al kriebelen bij de gedachte, 

dan kan je hem uitvoerig testen bij de Olympus-stand op de 

Fotofair 2018. 

Ook zijn op de beurs de OM-D E-M5 Mark II, OM-D E-M10 Mark III 

en OM-D E-M10 Mark II camera's uit te proberen.

OM-D E-M1 MARK II 

Olympus biedt een keur aan Micro Four Third-lenzen die allerlei 

soorten van fotografie mogelijk maken. Of het nou documentaires zijn, 

natuurfotografie, straatfotografie of studioportretten, er is voor ieder 

wat wils. De Premium- en M.Zuiko Pro-objectieven zijn het resultaat 

van jarenlang vakmanschap en doorontwikkeling sinds 1936 en worden, 

vanwege de optische kwaliteit, door professionals wereldwijd gebruikt.

M. ZUIKO-LENZEN
M.Zuiko F1.2 Primelenzen zijn serieuze, lichtsterke lenzen met 

karakter. Ze kenmerken zich door hun bijzondere bokeh. Volledig 

open zijn ze erg scherp, terwijl de bokeh juist uiterst zacht uit de 

verf komt. Bijzondere lenzen die ideaal zijn voor het maken van 

portretten waarbij het onderwerp uit het beeld moet springen.

M.ZUIKO F1.2 PRO LENS SERIE

Techniek

http://www.olympus.nl
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GRATIS demo’s en lezingen 
Naast het uitproberen van nieuwe Olympusmodellen is er bij de Olympus-stand ook plaats voor  
verdieping. Op zaterdag 26 en zondag 27 mei zullen er meerdere demonstraties en lezingen worden 
gehouden over een keur aan onderwerpen waarbij in wordt gegaan op fotografietechnieken en  
apparatuur. De toegangskaarten zijn gratis te verkrijgen bij de Olympus-stand tijdens de Fotofair.

 DEMO MACROFOTOGRAFIE: FOCUS STACKING & BRACKETING
In deze demonstratie wordt je meegenomen naar de wereld van het 

kleine. De techniek in deze discipline staat niet stil. Er zal worden 

ingegaan op stacking: het samenvoegen van meerdere foto's tot 

een eindresultaat. Het is met deze techniek mogelijk om details in 

macro-onderwerpen naar voren te brengen, wat anders niet mogelijk 

zou zijn. In de demonstratie worden alle stappen van deze techniek 

uitgelegd en zie je in een live-demo wat er allemaal mogelijk is met 

deze techniek.

DE REVOLUTIE VAN SYSTEEMCAMERA'S
Spiegelreflexcamera's lijken soms wel eens een beetje ouderwets 

te worden. Spiegelloze systeemcamera's worden steeds beter en 

bieden voordelen op het gebied van gewicht, snelheid en uitzonderlijke 

technieken. Maar hoe komt dit? En wat maakt systeemcamera's 

nou zo anders? In deze lezing wordt alles helder uitgelegd. Er wordt 

ingegaan op wanneer een systeemcamera nou beter is dan een 

spiegelreflexcamera, en wanneer juist niet. Mythes zullen ontkracht 

worden en er wordt gekeken naar de toekomst van deze camera's.

STAR TRAIL FOTOGRAFIE
Als fotograaf kijk je natuurlijk vaak om je heen, op zoek naar mooie 

plaatjes. Maar kijk je ook wel eens omhoog? Sterrenhemels kunnen 

namelijk prachtige foto's opleveren. In deze lezing wordt ingegaan 

op hoe je het beste nachtelijke hemelaanzichten kunt vastleggen. Er 

wordt niet alleen verteld over het vastleggen van statische plaatjes, 

maar er wordt ook ingegaan op de zogenaamde Star Trail-techniek. 

Je leert om de langzame beweging van sterren (eigenlijk de draaiing 

van de aarde, vast te leggen zodat hun zogenaamde 'sterrenbaan' 

zichtbaar wordt. Ook wordt getoond hoe je hier in de nabewerking 

mee om moet gaan.

BEZOEK OLYMPUS OP FOTOFAIR
Olympus is te vinden op stand 64 met workshops, lezingen, een showroom en meer.

Kom gerust langs en ontdek Olympus ook op www.olympus.nl

http://www.olympus.nl
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c0,1.1,1,1.5,1.9,1.5c0.9,0,1.9-0.4,1.9-1.4c0-0.8-0.6-1-1.3-1.2c-0.6-0.2-1.3-0.2-1.3-0.6c0-0.3,0.4-0.4,0.6-0.4
c0.4,0,0.7,0.1,0.8,0.6h1.1c-0.1-1-0.9-1.3-1.8-1.3c-0.9,0-1.8,0.3-1.8,1.3c0,0.7,0.7,1,1.3,1.1c0.8,0.2,1.3,0.3,1.3,0.6
c0,0.4-0.4,0.5-0.7,0.5c-0.4,0-0.9-0.2-0.9-0.7H54.5z M53.8,8.1h-1.1v2.2c0,0.8-0.3,1.2-0.9,1.2c-0.5,0-0.7-0.3-0.7-1V8.1h-1.1v2.5
c0,1,0.3,1.7,1.5,1.7c0.5,0,1-0.2,1.3-0.7h0v0.6h1.1V8.1z M47.1,11.4c-0.7,0-1-0.6-1-1.3c0-0.7,0.2-1.3,1-1.3c0.7,0,1,0.7,1,1.3
C48.1,10.8,47.9,11.4,47.1,11.4 M45,13.6h1.1v-2h0c0.3,0.4,0.7,0.6,1.2,0.6c1.2,0,1.8-1,1.8-2.1c0-1.2-0.6-2.2-1.9-2.2
c-0.5,0-1,0.2-1.2,0.6h0V8.1H45V13.6z M37.8,12.2h1.1V9.8c0-0.8,0.5-1,0.8-1c0.7,0,0.7,0.6,0.7,1v2.3h1.1V9.9c0-0.5,0.1-1,0.8-1
c0.6,0,0.7,0.5,0.7,1v2.3h1.1V9.4c0-1.1-0.6-1.5-1.5-1.5c-0.6,0-1,0.3-1.2,0.7c-0.2-0.5-0.7-0.7-1.2-0.7c-0.5,0-1,0.2-1.3,0.7h0V8.1
h-1.1V12.2z M37.4,8.1h-1.2l-0.9,2.8h0l-0.9-2.8h-1.2l1.5,3.9c0.1,0.3,0,0.7-0.4,0.8c-0.2,0-0.4,0-0.7,0v0.9c0.2,0,0.5,0,0.7,0
c0.8,0,1.2-0.3,1.4-0.9L37.4,8.1z M31.6,12.2h1.1V6.5h-1.1V12.2z M27.7,10.1c0-0.7,0.2-1.3,1-1.3c0.8,0,1,0.7,1,1.3
c0,0.7-0.2,1.3-1,1.3C27.9,11.4,27.7,10.8,27.7,10.1 M26.5,10.1c0,1.3,0.8,2.2,2.1,2.2c1.3,0,2.1-0.9,2.1-2.2c0-1.3-0.8-2.2-2.1-2.2

REVOLUTIONARY.
IN EVERY WAY.

 c-0.7,0.1-1.4,0.3-1.4,1.3c0,0.8,0.6,1.2,1.4,1.2c0.5,0,1-0.1,1.4-0.5c0,0.1,0,0.3,0.1,0.4h1.2c-0.1-0.2-0.1-0.5-0.1-0.9V9.1
 c0-1-1-1.2-1.8-1.2c-0.9,0-1.9,0.3-1.9,1.4H64.6z M66.1,10.6c0,0.2,0,1-0.9,1c-0.4,0-0.7-0.1-0.7-0.5c0-0.4,0.3-0.5,0.7-0.6
 c0.4-0.1,0.8-0.1,0.9-0.2V10.6z M59.1,12.2h1.1v-1.4l0.4-0.4l1.1,1.8h1.4l-1.7-2.6L63,8.1h-1.3l-1.4,1.5V6.5h-1.1V12.2z M54.5,10.8
 c0,1.1,1,1.5,1.9,1.5c0.9,0,1.9-0.4,1.9-1.4c0-0.8-0.6-1-1.3-1.2c-0.6-0.2-1.3-0.2-1.3-0.6c0-0.3,0.4-0.4,0.6-0.4
 c0.4,0,0.7,0.1,0.8,0.6h1.1c-0.1-1-0.9-1.3-1.8-1.3c-0.9,0-1.8,0.3-1.8,1.3c0,0.7,0.7,1,1.3,1.1c0.8,0.2,1.3,0.3,1.3,0.6
 c0,0.4-0.4,0.5-0.7,0.5c-0.4,0-0.9-0.2-0.9-0.7H54.5z M53.8,8.1h-1.1v2.2c0,0.8-0.3,1.2-0.9,1.2c-0.5,0-0.7-0.3-0.7-1V8.1h-1.1v2.5
 c0,1,0.3,1.7,1.5,1.7c0.5,0,1-0.2,1.3-0.7h0v0.6h1.1V8.1z M47.1,11.4c-0.7,0-1-0.6-1-1.3c0-0.7,0.2-1.3,1-1.3c0.7,0,1,0.7,1,1.3
 C48.1,10.8,47.9,11.4,47.1,11.4 M45,13.6h1.1v-2h0c0.3,0.4,0.7,0.6,1.2,0.6c1.2,0,1.8-1,1.8-2.1c0-1.2-0.6-2.2-1.9-2.2
 c-0.5,0-1,0.2-1.2,0.6h0V8.1H45V13.6z M37.8,12.2h1.1V9.8c0-0.8,0.5-1,0.8-1c0.7,0,0.7,0.6,0.7,1v2.3h1.1V9.9c0-0.5,0.1-1,0.8-1
 c0.6,0,0.7,0.5,0.7,1v2.3h1.1V9.4c0-1.1-0.6-1.5-1.5-1.5c-0.6,0-1,0.3-1.2,0.7c-0.2-0.5-0.7-0.7-1.2-0.7c-0.5,0-1,0.2-1.3,0.7h0V8.1
 h-1.1V12.2z M37.4,8.1h-1.2l-0.9,2.8h0l-0.9-2.8h-1.2l1.5,3.9c0.1,0.3,0,0.7-0.4,0.8c-0.2,0-0.4,0-0.7,0v0.9c0.2,0,0.5,0,0.7,0
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Masterclass

Kattenfotografie
Prachtige Bengalen staan model in de mooie natuurlijke 

omgeving op het evenemententerrein. Katten zijn nieuwsgierig 
en zitten niet graag stil, dit kan het een hele uitdaging maken 

om ze mooi op de foto te krijgen.

ijdens de workshop 

kattenfotografie ga je na 

een korte uitleg meteen zelf 

aan de slag. Je leert hoe je de camera 

het beste kunt instellen, je de juiste 

compositie kiest, hoe je gebruik maakt 

van natuurlijk licht en de omgeving om 

de kat zo sprekend mogelijk op de foto 

te zetten. De docenten kijken tijdens 

het fotograferen over je schouder 

mee en geven je praktische tips. Deze 

workshop is geschikt en leerzaam 

voor iedere (amateur) fotograaf, van 

beginner tot gevorderd. Bij slecht 

weer zal de workshop plaatsvinden in 

de stand van Mijn Stijl Fotografie.  

T

OVER
MIJN STIJL 
FOTOGRAFIE
Cyrille Deuzé, fotograaf en 
docent van Mijn Stijl Fotografie, 
heeft als beroepsfotograaf met 
als specialisatie dierenfotografie, 
duizenden dieren gefotografeerd 
in binnen en buitenland. Ze 
heeft de vaardigheid om dieren 
te laten ontspannen en op 
een ongedwongen manier te 
fotograferen. Cyrille wordt 
omschreven als een zeer 
enthousiaste docent met veel 
kennis en ervaring. Ze heeft veel 
liefde en geduld voor mens en 
dier en kan op een heldere en 
eenvoudige manier lesgeven.

<!-- Generator: Adobe Illustrator 22.1.0, SVG Export Plug-In  -->
<svg version=”1.1”

 xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink” xmlns:a=”http://ns.adobe.com/AdobeSVGView-
erExtensions/3.0/”

 x=”0px” y=”0px” width=”175.6px” height=”14px” viewBox=”0 0 175.6 14” style=”enable-background:new 0 0 175.6 14;”
 xml:space=”preserve”>

<style type=”text/css”>
.st0{� ll:#FFFFFF;}

</style>
<defs>
</defs>
<path class=”st0” d=”M7,0C5.1,0,4.9,0,4.1,0c-0.7,0-1.3,0.2-1.7,0.3C2,0.5,1.6,0.8,1.2,1.2S0.5,2,0.4,2.4C0.2,2.9,0.1,3.4,0,4.1
 c0,0.7,0,1,0,2.9c0,1.9,0,2.1,0,2.9c0,0.7,0.2,1.3,0.3,1.7c0.2,0.5,0.4,0.9,0.8,1.2s0.8,0.6,1.2,0.8c0.4,0.2,1,0.3,1.7,0.3
 c0.7,0,1,0,2.9,0c1.9,0,2.1,0,2.9,0c0.7,0,1.3-0.2,1.7-0.3c0.5-0.2,0.9-0.4,1.2-0.8s0.6-0.8,0.8-1.2c0.2-0.4,0.3-1,0.3-1.7
 c0-0.7,0-1,0-2.9c0-1.9,0-2.1,0-2.9c0-0.7-0.2-1.3-0.3-1.7c-0.2-0.5-0.4-0.9-0.8-1.2s-0.8-0.6-1.2-0.8c-0.4-0.2-1-0.3-1.7-0.3

C9.2,0,8.9,0,7,0 M7,1.3c1.9,0,2.1,0,2.8,0c0.7,0,1.1,0.1,1.3,0.2c0.3,0.1,0.6,0.3,0.8,0.5c0.2,0.2,0.4,0.5,0.5,0.8
 c0.1,0.2,0.2,0.6,0.2,1.3c0,0.7,0,1,0,2.8c0,1.9,0,2.1,0,2.8c0,0.7-0.1,1.1-0.2,1.3c-0.1,0.3-0.3,0.6-0.5,0.8

c-0.2,0.2-0.5,0.4-0.8,0.5c-0.2,0.1-0.6,0.2-1.3,0.2c-0.7,0-1,0-2.8,0c-1.9,0-2.1,0-2.8,0c-0.7,0-1.1-0.1-1.3-0.2
c-0.3-0.1-0.6-0.3-0.8-0.5c-0.2-0.2-0.4-0.5-0.5-0.8c-0.1-0.2-0.2-0.6-0.2-1.3c0-0.7,0-1,0-2.8c0-1.9,0-2.1,0-2.8
c0-0.7,0.1-1.1,0.2-1.3c0.1-0.3,0.3-0.6,0.5-0.8c0.2-0.2,0.5-0.4,0.8-0.5c0.2-0.1,0.6-0.2,1.3-0.2C4.9,1.3,5.1,1.3,7,1.3”/>

<path class=”st0” d=”M7,9.4c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3c1.3,0,2.3,1,2.3,2.3C9.4,8.3,8.3,9.4,7,9.4 M7,3.4
 C5,3.4,3.4,5,3.4,7c0,2,1.6,3.6,3.6,3.6c2,0,3.6-1.6,3.6-3.6C10.6,5,9,3.4,7,3.4”/>
<path class=”st0” d=”M174.4,12.2h1.1V6.5h-1.1V12.2z M169.6,12.2h1.1V10c0-0.8,0.3-1.2,0.9-1.2c0.5,0,0.7,0.3,0.7,1v2.3h1.1V9.6

c0-1-0.3-1.7-1.5-1.7c-0.5,0-1,0.2-1.3,0.7h0V8.1h-1.1V12.2z M167.5,12.2h1.3V11h-1.3V12.2z M162.9,10.8c0,1.1,1,1.5,1.9,1.5
 c0.9,0,1.9-0.4,1.9-1.4c0-0.8-0.6-1-1.3-1.2c-0.6-0.2-1.3-0.2-1.3-0.6c0-0.3,0.4-0.4,0.6-0.4c0.4,0,0.7,0.1,0.8,0.6h1.1

c-0.1-1-0.9-1.3-1.8-1.3c-0.9,0-1.8,0.3-1.8,1.3c0,0.7,0.7,1,1.3,1.1c0.8,0.2,1.3,0.3,1.3,0.6c0,0.4-0.4,0.5-0.7,0.5
c-0.4,0-0.9-0.2-0.9-0.7H162.9z M162.3,8.1h-1.1v2.2c0,0.8-0.3,1.2-0.9,1.2c-0.5,0-0.7-0.3-0.7-1V8.1h-1.1v2.5c0,1,0.3,1.7,1.5,1.7
c0.5,0,1-0.2,1.3-0.7h0v0.6h1.1V8.1z M155.6,11.4c-0.7,0-1-0.6-1-1.3c0-0.7,0.2-1.3,1-1.3c0.7,0,1,0.7,1,1.3
C156.6,10.8,156.3,11.4,155.6,11.4 M153.5,13.6h1.1v-2h0c0.3,0.4,0.7,0.6,1.2,0.6c1.2,0,1.8-1,1.8-2.1c0-1.2-0.6-2.2-1.9-2.2
c-0.5,0-1,0.2-1.2,0.6h0V8.1h-1.1V13.6z M146.3,12.2h1.1V9.8c0-0.8,0.5-1,0.8-1c0.7,0,0.7,0.6,0.7,1v2.3h1.1V9.9c0-0.5,0.1-1,0.8-1
c0.6,0,0.7,0.5,0.7,1v2.3h1.1V9.4c0-1.1-0.6-1.5-1.5-1.5c-0.6,0-1,0.3-1.2,0.7c-0.2-0.5-0.7-0.7-1.2-0.7c-0.5,0-1,0.2-1.3,0.7h0V8.1
h-1.1V12.2z M145.9,8.1h-1.2l-0.9,2.8h0l-0.9-2.8h-1.2l1.5,3.9c0.1,0.3,0,0.7-0.4,0.8c-0.2,0-0.4,0-0.7,0v0.9c0.2,0,0.5,0,0.7,0
c0.8,0,1.2-0.3,1.4-0.9L145.9,8.1z M140.1,12.2h1.1V6.5h-1.1V12.2z M136.1,10.1c0-0.7,0.2-1.3,1-1.3c0.8,0,1,0.7,1,1.3
c0,0.7-0.2,1.3-1,1.3C136.4,11.4,136.1,10.8,136.1,10.1 M135,10.1c0,1.3,0.8,2.2,2.1,2.2c1.3,0,2.1-0.9,2.1-2.2
c0-1.3-0.8-2.2-2.1-2.2C135.8,7.9,135,8.8,135,10.1 M133,12.2h1.3V11H133V12.2z M132.9,8.1h-1.2l-0.8,2.8h0l-0.7-2.8h-1.1l-0.7,2.8
h0l-0.8-2.8h-1.2l1.3,4.1h1.2l0.7-2.8h0l0.7,2.8h1.2L132.9,8.1z M126.4,8.1h-1.2l-0.8,2.8h0l-0.7-2.8h-1.1l-0.7,2.8h0l-0.8-2.8h-1.2
l1.3,4.1h1.2l0.7-2.8h0l0.7,2.8h1.2L126.4,8.1z M119.8,8.1h-1.2l-0.8,2.8h0l-0.7-2.8h-1.1l-0.7,2.8h0l-0.8-2.8h-1.2l1.3,4.1h1.2
l0.7-2.8h0l0.7,2.8h1.2L119.8,8.1z M87.5,10.8c0,1.1,1,1.5,1.9,1.5c0.9,0,1.9-0.4,1.9-1.4c0-0.8-0.6-1-1.3-1.2
c-0.6-0.2-1.3-0.2-1.3-0.6c0-0.3,0.4-0.4,0.6-0.4c0.4,0,0.7,0.1,0.8,0.6h1.1c-0.1-1-0.9-1.3-1.8-1.3c-0.9,0-1.8,0.3-1.8,1.3
c0,0.7,0.7,1,1.3,1.1c0.8,0.2,1.3,0.3,1.3,0.6c0,0.4-0.4,0.5-0.7,0.5c-0.4,0-0.9-0.2-0.9-0.7H87.5z M84.2,9.3c0-0.4,0.3-0.6,0.8-0.6
c0.4,0,0.7,0.1,0.7,0.6c0,0.5-0.6,0.4-1.3,0.5c-0.7,0.1-1.4,0.3-1.4,1.3c0,0.8,0.6,1.2,1.4,1.2c0.5,0,1-0.1,1.4-0.5
c0,0.1,0,0.3,0.1,0.4h1.2c-0.1-0.2-0.1-0.5-0.1-0.9V9.1c0-1-1-1.2-1.8-1.2c-0.9,0-1.9,0.3-1.9,1.4H84.2z M85.7,10.6c0,0.2,0,1-0.9,1
c-0.4,0-0.7-0.1-0.7-0.5c0-0.4,0.3-0.5,0.7-0.6c0.4-0.1,0.8-0.1,0.9-0.2V10.6z M80,12.2h1.1v-1.9c0-0.7,0.3-1.3,1.1-1.3
c0.1,0,0.3,0,0.4,0V8l-0.2,0c-0.6,0-1.1,0.4-1.3,0.9h0V8.1H80V12.2z M76.3,9.7c0-0.3,0.2-0.9,0.9-0.9c0.6,0,0.8,0.3,0.9,0.9H76.3z
M79.3,10.4c0.1-1.3-0.6-2.5-2-2.5c-1.3,0-2.1,0.9-2.1,2.2c0,1.3,0.8,2.2,2.1,2.2c0.9,0,1.6-0.4,1.9-1.4h-1
c-0.1,0.3-0.4,0.5-0.9,0.5c-0.6,0-1-0.3-1-1H79.3z M68.2,12.2h1.1V9.8c0-0.8,0.5-1,0.8-1c0.7,0,0.7,0.6,0.7,1v2.3h1.1V9.9
c0-0.5,0.1-1,0.8-1c0.6,0,0.7,0.5,0.7,1v2.3h1.1V9.4c0-1.1-0.6-1.5-1.5-1.5c-0.6,0-1,0.3-1.2,0.7c-0.2-0.5-0.7-0.7-1.2-0.7
c-0.5,0-1,0.2-1.3,0.7h0V8.1h-1.1V12.2z M64.6,9.3c0-0.4,0.3-0.6,0.8-0.6c0.4,0,0.7,0.1,0.7,0.6c0,0.5-0.6,0.4-1.3,0.5
c-0.7,0.1-1.4,0.3-1.4,1.3c0,0.8,0.6,1.2,1.4,1.2c0.5,0,1-0.1,1.4-0.5c0,0.1,0,0.3,0.1,0.4h1.2c-0.1-0.2-0.1-0.5-0.1-0.9V9.1
c0-1-1-1.2-1.8-1.2c-0.9,0-1.9,0.3-1.9,1.4H64.6z M66.1,10.6c0,0.2,0,1-0.9,1c-0.4,0-0.7-0.1-0.7-0.5c0-0.4,0.3-0.5,0.7-0.6
c0.4-0.1,0.8-0.1,0.9-0.2V10.6z M59.1,12.2h1.1v-1.4l0.4-0.4l1.1,1.8h1.4l-1.7-2.6L63,8.1h-1.3l-1.4,1.5V6.5h-1.1V12.2z M54.5,10.8
c0,1.1,1,1.5,1.9,1.5c0.9,0,1.9-0.4,1.9-1.4c0-0.8-0.6-1-1.3-1.2c-0.6-0.2-1.3-0.2-1.3-0.6c0-0.3,0.4-0.4,0.6-0.4
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Samen beter in beeld 

De Kamera 
Express beleving
Kamera Express is al meer dan 20 jaar dé foto- en 
videospecialist van Nederland en België. Kamera 
Express kiest duidelijk voor een omnichannel 
benadering waar de fysieke winkels en webshop 
naadloos op elkaar aansluiten.

p dit moment zijn er zestien winkels: in 
Amsterdam (2x), Arnhem (2x), Breda, Den 
Bosch, Den Haag, Eindhoven, Groningen, 

Haarlem, Leeuwarden, Rotterdam (2x), Utrecht, 
Zwolle en Antwerpen. Op korte termijn zal bovendien 
het aantal winkels in België uitgebreid worden, zodat 
ook in België voor iedereen een Kamera Express 
Superstore in de buurt is. Naast de winkels heeft 
Kamera Express een uitgebreide webshop en is 
daarmee ook online een grote speler. Onlangs won 
het bedrijf de award voor ‘Beste Webshop 2017-2018’ 
in de categorie ‘Elektronica’.

Clubhuizen voor fotografie
De winkels van Kamera Express kunnen 

misschien nog wel het beste omschreven worden 
als clubhuizen. Plaatsen waar fotografen en 
fotografieliefhebbers samen kunnen komen om te 
sparren over hun hobby of professie. Kamera Express 
biedt goed advies, een groot assortiment en ruime 
voorraad, maar vooral kennis van zaken. Bovendien 
zorgt de Kamera Express Academy en het ruime 
aanbod van interessante lezingen, workshops, 
masterclasses en fotoreizen voor verdieping. Zo 
zorgen ze er samen met hun klanten voor dat 
fotografie naar een hoger niveau wordt getild. 

Kamera Express Academy
Om mensen verder te helpen met hun fotografie is de 
Kamera Express Academy opgericht. Op dit online 

O

‘De winkels 
van Kamera 
Express 
kunnen 
misschien nog 
wel het beste  
omschreven 
worden als 
clubhuizen’

Techniek
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platform worden allerlei videocursussen 
aangeboden. Het doel van de Kamera 
Express Academy is op een inspirerende 
manier een solide basis creëren voor 
iedereen die meer wil leren over fotografie. 
Hands-on is daarbij het kernwoord. Na het 
kijken van de video’s kun je direct aan de 
slag met wat je geleerd hebt. Niet alleen 
ideaal voor beginners, maar ook voor 
mensen die hun kennis een boost willen 
geven of toe zijn aan een opfriscursus. Kijk 
voor meer informatie op www.kamera-
express.academy 

Evenementen voor iedere
foto- en videograaf
Ook voor offline activiteiten ben je bij 

Kamera Express aan het juiste adres. Een 
groot deel van de winkels is uitgerust met 
een workshopruimte waarin wekelijks 
activiteiten als lezingen, workshops en 
masterclasses georganiseerd worden. Voor 
elk niveau is er een passende activiteit. Zo 
zijn er bijvoorbeeld workshops waarin je 
kennismaakt met de basis van fotografie. 
Perfect voor de beginnende fotograaf! 
Naast deze basisworkshops biedt Kamera 
Express onder andere workshops portret- 
en glamourfotografie, natuurfotografie, 
macrofotografie en ZOO fotografie. Alle 
evenementen worden begeleid door 
enthousiaste professionals. Zo werkt 
Kamera Express al geruime tijd samen met 
onder andere fotografenduo Toonen en 

Wientjens, Cees Rijnen en Marco de Paauw. 
Het ruime aanbod van evenementen zorgt 
voor verdieping. Zo zorgt de organisatie er 
samen met haar klanten voor dat fotografie 
naar een hoger niveau wordt getild. Het 
motto van Kamera Express luidt dan ook: 
“samen beter in beeld”.  

‘Voor elk 
niveau is 

er een 
passende 
activiteit’

http://www.kamera-express.nl
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Tijdens alle edities van de Fotofair gaf Robbert Maas (51) op het 
buitenterrein fotodemonstraties waarbij het publiek samen met hem 
kon fotograferen. Ieder jaar verzon hij wat om foto’s te maken van 
bijzondere voertuigen met daarbij aantrekkelijke dames.

et eerste jaar had hij twee 

oldtimers, het tweede jaar regelde 

hij een oldtimer-stadsbus en 

het afgelopen jaar stonden de dames in 

gewaagde legerkleding bij twee stoere 

legervoertuigen. Bij alle foto’s die hij maakt, 

staat naast de mooie modellen  ook altijd een 

oude fotocamera.  Robbert legt uit hoe hij 

op dit idee is gekomen en wat zijn plannen 

hiermee zijn: vanaf mijn jeugd ben ik al bezig 

met fotografie. In al mijn foto-albums van 

vroeger sta ik met fotocamera’s in mijn hand. 

Fotografie is me met de paplepel ingegoten. 

Pa had vroeger een donkere kamer en 

daar maakte ik als kind al gretig gebruik 

van. Uiteindelijk wil ik een boek uitbrengen 

maar zo ver is het nog niet. Het “project” is 

nog te leuk om uit te werken. De lat leg ik 

steeds een stukje hoger. Ook dit jaar kom 

ik weer graag naar de Fotofair om samen 

met de modellen foto’s te maken. De foto’s 

worden uiteindelijk weer geplaatst in mijn 

boek.  

H

         Robbert Maas 

Bekend gezicht   op de Fotofair

‘Fotografie 
is me met 

de paplepel 
ingegoten’

Fotomoment



F1-SP F1 Field Recorder + 
Shotgun Mic

De Zoom F1-SP is de ultieme oplossing voor run&gun-fi lmmakers, die professionele 
kwaliteit audio voor video willen produceren. Met de “one-touch”-toetsbediening, een 
monochroom 1,25-inch LCD-display en een Rec-Hold-functie ter voorkoming van onbedo-
eld indrukken van toetsen, is het design compromisloos geoptimaliseerd voor videotoe-
passingen en is perfect voor “on-the-run”-video-opnames. Met de geïntegreerde toonge-
nerator wordt het signaalniveau tussen de F1 en een DSLR of een camcorder moeiteloos 
aangepast. En met de soundmarker-functie voor het genereren van korte tonen is geluid-/
beeldsynchronisatie kinderspel. Inhoud levering: een SGH-6 richtmicrofoon, een elasti-
sche SMF-1 microfoonhouder, een windkap en een audiokabel om de F1 op de camera 
aan te sluiten.

Exclusieve distributie in D, A, CH, PL, EE, LV, LT, BG, HU, BE, NL, L, GR : Sound Service European Music Distribution | www.sound-service.eu | info@sound-service.eu

www.zoom.co.jp
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en foto is pas af als 
andere mensen hem 
gezien hebben, want 

je maakt de foto’s tenslotte niet 
alleen voor jezelf. Het fotoalbum 
is van oudsher een erg geschikte 
manier om dat voor elkaar te 
krijgen. Bij Profotonet weten ze 
dat maar al te goed en hebben 
ze een uitgebreid assortiment 
waaruit de veeleisende fotograaf 
een keuze kan maken. De 
fotoalbums zijn beschikbaar in 
allerlei verschillende materialen, 
kleuren en uitvoeringen. Eén 
ding hebben ze echter allemaal 
gemeen: je foto’s worden altijd 
belicht op écht fotochemisch 
papier. Dit voor optimale scherpte 
en geen rasters in je foto zoals 
je bij andere aanbieders die 
drukwerk leveren nogal eens 
ziet. Maar er is meer: ook 
zijn vlakliggende fotobladen 
standaard. Belangrijk, want van 
een vouw middenin een foto 
wordt geen enkele fotograaf 
blij. Bij Profotonet heb je daar 
geen last van, je foto loopt in 
één moeite door op de andere 
bladzijde. 

Software
Het maken van een fotoalbum bij 
Profotonet gaat heel eenvoudig 
via de eigen software. De 
software is te downloaden via 
de website, eenvoudige albums 
kun je zelfs geheel op de site 
zelf in elkaar zetten. De software 
die je kunt downloaden is 
uitgebreid, maar toch eenvoudig 
te gebruiken. Standaard bevatten 

E

     Profotonet fotoalbums 

Een grote keuze aan
  mooie fotoalbums

Profotonet is een populair vaklab bij veel 
serieuze fotografen. Naast fotoafdrukken kun je 
er echter ook terecht voor fotoalbums. 

Techniek
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‘Je foto’s 
worden altijd 
belicht op écht 
fotochemisch 

papier’
de fotoalbums van Profotonet 24 
pagina’s, een aantal dat je uit kunt 
breiden tot 72 als je graag meer foto’s 
in je fotoalbum wilt hebben staan. 
De mini-formaten (15x15 en 15x20) 
kun je bestellen vanaf 12 pagina’s. 
Verder kun je kiezen uit drie soorten 
fotopapier. 

Papier
Sinds kort heeft Profotonet drie 
soorten albumpapier. Het Fujicolor 
HD Lustre Album Papier, met een 
fijne oppervlaktestructuur en het 
maakt een licht matte indruk door de 
zijdeglans afwerking. Heb je liever 
een glossy fotoalbum, dan kun je 
het beste kiezen voor het Fujicolor 
HD Glossy Album Papier. Met een 
hoogglans afwerking waardoor de 
kleuren en contrasten schitterend 
worden weergegeven. Dé trend 
van nu is het Fuji Velvet Album 
Papier, met een extreem diep matte 
afwerking voor een FineArt-look en 
zacht sensueel effect zonder enkele 
reflectie. Welk papier je voorkeur 
heeft ligt aan persoonlijke smaak en 
om welke foto het precies gaat. Ook 
voor de afwerking van de cover van je 
album zijn diverse opties: er is keuze 

uit een linnen, leer, fotocover of een 
lasertekst of embossing (nieuw!) in 
het linnen of leer. Formaten variëren 
van 15x15 cm tot 30x45 cm. Erg 
prettig is dat Profotonet nergens 
in het fotoalbum logo’s, barcodes 
of andere storende elementen 
achterlaat. Dat zorgt in combinatie 
met de hoge afdrukkwaliteit en 
uitgebreide assortiment voor een zeer 
professioneel ogend resultaat tegen 
een prijs die dat meer dan waard is. 

Conclusie
De fotoalbums van Profotonet zijn 
eenvoudig zelf te maken, maar 
bieden toch enorm veel opties 
voor de papiersoort en afwerking. 
Daarnaast beschikken ze altijd over 
écht fotopapier en liggen de pagina’s 
mooi vlak. Ook de recente toevoeging 
van kleinere albums in 15 x 15 en 
15 x 20 cm (liggend) zijn interessant 
als extra of zelfstandig album. Een 
echte aanrader als je je foto’s graag 
terugziet in albumvorm. Vanaf 
€ 17,95.  
www.profotonet.nl

PREMIUM FOTOALBUM
HET PARELTJE ONDER DE TROUWBOEKEN 

Naast de normale fotoalbums van Profotonet kun 
je ook nog kiezen voor het Premium fotoalbum. 
Het Premium fotoalbum onderscheidt zich door 

nog dikkere en luxere fotopagina’s en een andere 
luxere cover. Deze albums worden met de hand 

gemaakt en is verkrijgbaar in 30x30 en 30x40 cm. 
De cover is in meerdere exclusieve leersoorten 
verkrijgbaar, of in een versie met foto én leer. 

http://www.profotonet.nl


RA54 special night sky filter Polarisatie + ND16 grijsfilterPRO ND grijsfilterHD Circulair Polarisatiefilter

tripods, heads & accessories

Sirui staat met haar 
statieven, balhoofden 
en accessoires op  
eenzame hoogte.

Door de ongeëeve-
naarde ergonomie, 
functionaliteit en 
fijnmechanische 
kwaliteit.  
En door haar  
betaalbare klasse.

Alleen verkrijg-
baar bij de betere  
fotovakhandel.
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the difference is clear

Hoya is ‘s werelds grootste fabrikant van optische middelen voor geneeskunde, 
medische toepassingen, oogzorg, fotografie en cinema. Sinds het midden van 
de vorige eeuw produceert Hoya een continue stroom van toonaangevende 
filters. 

Het is daardoor het meest gekopieerde filtermerk ter wereld geworden. Echter, 
niemand evenaart Hoya’s constante productiekwaliteit en voortdurende inno-
vatie. Koop uw Hoya filter daarom alleen bij de erkende fotowinkel.

Hoya filters dragen zichtbaar bij aan betere fotografie, video en cinematografie 
en zijn bedoeld voor serieuze professionals en veeleisende creatieven.

Hoya HDx:  
gehard optisch glas met 
versterkte topcoating. 

www.hoya-filter.nl    |    info@tse-imaging.nl    |    +31 (0)36 534 6967
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Hama is dé accessoire leverancier 
voor elke camera liefhebber. Wij 
bieden honderden accessoires 
voor foto- en videocamera’s.

Celestron is één van de 
bekendste merken voor 

telescopen, spottingscopes en 
verrekijkers voor de natuur- en 

sterrekijk liefhebbers.

SanDisk is het grootste merk 
voor flashgeheugenkaarten ter 

wereld en kan elke foto- en 
videogebruiker van het nodige 

geheugen voorzien. 

T H E   S M A R T   S O L U T I O N

HAMA BENELUX | Vantegemstraat 1 B-9230 Wetteren | info.nl@hama.com | nl.hama.com

Hama_Advertentie_FotoFair.indd   1 12/03/18   17:46
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Fotomoment

FOTOMOMENT “HOND IN ACTIE” FOTOGRAFEREN
Rennende, vliegende en springende honden zijn een mooi onderwerp om te 

fotograferen, maar dit is niet altijd makkelijk. Dit jaar nodigt Mijn Stijl Fotografie je uit 

om gratis bij de demonstraties “Hond in Actie” aanwezig te zijn die gedurende de hele 

dag zullen plaatsvinden. Hier is het mogelijk om honden te fotograferen die sporten 

beoefenen als ‘dogfrisbee’ en ‘behendigheid’, of honden die in alle richtingen voorbij 

komen rennen. Tijdens deze 15 minuten durende demonstraties worden er tips en 

trucs gedeeld om de actie zo scherp en mooi mogelijk vast te leggen, bovendien kun 

je door het insturen van je foto waanzinnige prijzen winnen. 

FOTOMOMENT ROBBERT MAAS
Dit jaar zijn Robbert en de modellen weer beschikbaar 

voor het maken van spetterende foto’s. Natuurlijk mag je 

ook fotograferen. De modellen poseren graag voor jou in 

hun stoere sexy outfits. Ook zijn er weer mooie voertuigen 

aanwezig die dit alles tot een mooi fotomoment maken. Ze 

zijn te vinden naast de stand van Canon.

Fotomomenten  Fotofair 2018 
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FOTOMOMENT STEAMPUNKERS
De Fotofair presenteert een groots 

Steampunkers kampement, waar vele 

Steampunkers aanwezig zijn met hun 

mooiste creaties. Ook zijn er roofvogels en 

slangen aanwezig. Dit fotomoment mag je 

niet missen en vind je in het midden op het 

hoofdterrein.

FOTOMOMENT MODELLEN
Vele modellen lopen rond op de Fotofair, 

zoals modellen uit Indonesië, modellen 

uit het Victoriaanse tijdperk en vele 

fantasiemodellen. Ze zijn allemaal te 

fotograferen op de Fotofair.
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Fotomoment

FOTOMOMENT LEVENDE STANDBEELDEN
Nieuw dit jaar diverse levende standbeelden, zoals 

Qin Twin , Baron von Münchhausen , Faunus , 

Vadertje Tijd. Zij staan in ieder geval heel stil dus 

mooie foto’s maken moet zeker lukken.
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Iedere camera krijgt vroeg 
of laat last van stof op de 
beeldsensor. Zelf reinigen 
kan schade veroorzaken 
aan jouw kostbare 
apparatuur.
Chipclean beschikt over professionele apparatuur 
om camera's met 'finetune autofocus systeem' te 
kalibreren. Voor en na de reiniging of kalibratie 
worden testopnames gemaakt, deze blijven bewaard 
op uw eigen geheugenkaart. Wij werken op 
afspraak, klaar terwijl je wacht.   

Fotomoment 
Dora van de Loo

       Chipclean 

Reinigt en kalibreert

CHIPCLEAN
Bolder 1C, 6582BZ Heumen  |  +31 (0)24-388 15 72

info@chipclean.nl  |  www.chipclean.nl

Techniek

http://www.chipclean.nl


www.kamera-express.academy

GRATIS 10-DELIGE 
FOTOGRAFIE CURSUS

T.W.V. €119,-

EXCLUSIEF VOOR BEZOEKERS
VAN DE FOTOFAIR:

GRATIS 
FOTOGRAFIE CURSUS

EXCLUSIEF VOOR BEZOEKERS

Alle bezoekers van de Fotofair ontvangen nu tijdelijk gratis
een 10-delige fotografi e cursus t.w.v. €119,-.

Ga nu snel naar www.kamera-express.nl/fotofair-academy 
en gebruik kortingscode  FOTOFAIR2018

Breng uw fotografi ekennis naar een hoger niveau!

Samen beter in beeld.

Op het online platform van Kamera Express, de Kamera Express Academy, 
worden allerlei leerzame videocursussen aangeboden. Het doel van de Aca-
demy is op een inspirerende manier een solide basis creëren voor iedereen 
die meer wil leren over fotografi e. Hands-on is daarbij het kernwoord. Na het 
kijken van de video’s kun je direct aan de slag met wat je geleerd hebt. Niet al-
leen ideaal voor beginners, maar ook voor mensen die hun kennis een boost 
willen geven of toe zijn aan een opfriscursus. 

Nog verder aan de slag met fotografi e? Naast de online cursussen biedt Ka-
mera Express ook offl  ine Workshops, Masterclasses en Fotoreizen aan! Kijk 
snel even in de agenda op kamera-express.nl/agenda of er iets voor je tus-
senzit!

Doe mee en leer aan de hand van onze online cursussen binnen 
no-time de fi jne kneepjes van het fotograferen!

http://www.kamera-express.academy.nl


Snel, compact, slim, beschermend. 
De Slingshot Edge is ontworpen om 
je spiegelreflex- of systeemcamera 
én tablet, smartphone, koptelefoon en 
andere ‘essentials’ binnen handbereik 
te houden. 

De Slingshot Edge-serie:
De slingbag opnieuw uitgevonden. 

Distributie: www.degreef-partner.nl

FOTOFAIR MAGAZINE-LL.indd   100 06/04/2018   09:33

http://www.degreef-partner.nl


Live for the story_

Voor de foto- en videograaf die in het bezit 
is van een KvK-nummer, biedt Canon de 
mogelijkheid om de nieuwste foto- en 
filmapparatuur te leasen tegen 0% rente. Zo 
houdt u controle over uw uitgaven, geniet u 
van fiscale voordelen en heeft u de 
beschikking over het beste wat Canon te 
bieden heeft. 
 
Kijk voor het volledige overzicht van de 
producten uit het Canon leaseassortiment 
en de voorwaarden op canon.nl/leasing.

LEASE 
JE VERHAAL.

SH OOT   REMEMBER  SH A RE

Div advertenties FotoFair.indd   3 29-03-18   15:39

https://www.canon.nl/


FOTOFAIR MAGAZINE 2018          49

Masterclass

Serge Duursma is 
sinds 2006 fulltime 
in de fotografie 
bezig en heeft in 
Groningen zijn studio. 
Naast de autosport 
fotografeert hij veel 
producten, zakelijke 
portretten, processen 
en events. De low 
key-fotografie speelt 
zelfs in de zakelijke 
wereld een rol in een 
deel van de zakelijke 
portretten.

erge geeft demo’s in Duitsland 

en ook in de vorige edities van 

de FotoFair was hij aanwezig om 

workshops te geven. Vorig jaar gemist? 

Geef je dan nu op voor de uitgebreide 

workshop van de komende FotoFair!

Wil je verder met fotografie en heb je 

al eens iets geprobeerd met low key-

fotografie, maar wil dat niet lukken? Of 

lukt het wel, maar zit je nog met enkele 

vragen? Of weet je het allemaal en wil 

je weten hoe een ander het doet? Volg 

dan eens de workshop low key bij Serge 

Duursma van Body2Art en leer de fijne 

kneepjes van de low key-fotografie.

Tijdens de workshop leer je hoe je 

door middel van enkele heel simpele 

lichtopstellingen mooie low key-beelden 

kunt maken, wat de verschillende lampen 

en modifiers voor resultaat geven en dat 

er voor de meeste beelden helemaal niet 

zoveel materiaal nodig is! Speciaal voor 

low key is er de website: 

www.body2art.nl  

S

Live for the story_

Voor de foto- en videograaf die in het bezit 
is van een KvK-nummer, biedt Canon de 
mogelijkheid om de nieuwste foto- en 
filmapparatuur te leasen tegen 0% rente. Zo 
houdt u controle over uw uitgaven, geniet u 
van fiscale voordelen en heeft u de 
beschikking over het beste wat Canon te 
bieden heeft. 
 
Kijk voor het volledige overzicht van de 
producten uit het Canon leaseassortiment 
en de voorwaarden op canon.nl/leasing.

LEASE 
JE VERHAAL.

SH OOT   REM EM B ER   S HAR E

Div advertenties FotoFair.indd   3 29-03-18   15:39

         Serge Duursma 

Low key-fotografie

https://www.canon.nl/
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Geld verdienen met je foto’s, 
dat is wat bijna iedere fotograaf 
graag wil. Dat kun jij ook! In dit 
artikel geeft Oypo, het grootste 
online verkoopplatform van 
Nederland, 10 tips waardoor 
je (nog meer) geld kunt 
verdienen met je foto’s. 

BESPAAR VEEL TIJD EN WERK
Geef de verkoop van je foto’s uit handen en bespaar jezelf de rompslomp. 
De hoeveelheid werk, maar vooral ook het gedoe dat daarbij komt kijken, is 
vaak enorm. Ten eerste moet het betaalverkeer op orde zijn, maar daarnaast 
moet je ook het afdrukken, verzenden en ook nog de service achteraf zelf 
regelen. Bij een verkoopplatform als Oypo worden al deze werkzaamheden uit 
handen genomen. Oypo is er volledig op ingericht om jou als fotograaf volledig 
te ontzorgen. Nadat de foto’s online staan, heb je er zelf geen werk meer van. 
Voordeel van Oypo is dat het ook nog eens volledig responsive is en daarmee 
ook geoptimaliseerd voor bestellen via tablet en mobiel. 

WEES VINDBAAR
Je foto’s online zetten is stap één, 
maar ervoor zorgen dat de mensen je 
weten te vinden is minstens net zo 
belangrijk. Wees zichtbaar! Stel, je 
fotografeert veel op evenementen of 
sportwedstrijden: zorg er dan voor dat 
er flyers liggen, dat je kleding draagt 
met de link naar je website, of dat je 
een afspraak maakt met de organisatie 
dat zij de link naar jouw foto’s ook 
zullen delen via bijvoorbeeld hun 
nieuwsbrief, website of social media. 
Bij het vindbaar zijn kunnen 
overzichtsfoto’s goed van pas komen; 
bijvoorbeeld een foto van de start of 
finish van een evenement met veel 
mensen erop. Vraag mensen om elkaar 
te taggen als ze bekenden zien. Op 
deze manier bereik je veel mensen. Zet 
er duidelijk een link bij naar de pagina 
waar ze kunnen bestellen.

1 MAAK GOEDE,
UNIEKE FOTO’S
Het lijkt misschien 
een inkoppertje, maar 
wel van essentieel 
belang is dat je foto’s 
goed zijn. Een aantal 
overzichtsfoto’s maken 
tijdens een evenement 
is leuk, maar zorg 
er vooral voor dat je 
individuele deelnemers 
fotografeert. Kies hierbij 
unieke standpunten of 
composities. 

2
SELECTEER ZORGVULDIG
Een hele dag foto’s maken en deze 
vervolgens zonder enige selectie 
online gooien om te verkopen, is 
geen goed idee. Zorg dat de beelden 
die je online zet divers zijn. Probeer 
eventueel in te delen in rubrieken of 
tijdsvakken. Daarmee voorkom je dat 
jouw klanten door duizenden foto’s 
heen moeten scrollen om bij de juiste 
beelden te komen. 

3

4

          Oypo

Tien tips om 
geld te verdienen 
    met je foto’s

Techniek

http://www.oypo.nl
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WERK AAN JE NAAMSBEKENDHEID
Begeef jij je veel in een bepaalde discipline qua fotografie, bijvoorbeeld 
de paardensport? Werk dan aan je naamsbekendheid. Zorg dat je actief 
aanwezig bent op de evenementen, praat met deelnemers, organisaties, 
liefhebbers en zorg dat ze je naam weten. Het moet zo zijn dat als men 
op zoek is naar een foto, ze direct aan jou denken en bij je op de site 
gaan kijken of jij op het desbetreffende evenement foto’s hebt gemaakt.

5
VERKOOP VIA JE 
EIGEN WEBSITE
Heb je een eigen website, dan kun je 
heel eenvoudig de verkoopmodule van 
Oypo hierin integreren. Geheel in je eigen 
kleuren/huisstijl. Je klanten hebben dan 
het idee dat ze bij jou bestellen, maar 
op de achtergrond doet Oypo de hele 
verwerking en klantenservice. Doordat je 
mensen naar je eigen website verwijst, 
kun je nog meer van je werk en aanbod 
laten zien en hier wellicht andere 
opdrachten door binnenhalen. 

6
GA SLIM OM
MET KORTINGEN
Binnen Oypo PRO is het 
mogelijk om kortingsregels 
in te stellen. Door hier slim 
mee om te gaan, kun je 
meer omzet creëren. Wat 
dacht je van een korting 
voor de snelle beslissers, 
alleen geldig de eerste 
twee weken dat de foto’s 
online staan? Of dat je bij 
besteding van een bepaald 
bedrag als fotograaf de 
verzendkosten voor je 
rekening neemt, of korting 
op een volgend product. 
Denk wel goed na over het 
geven van kortingen. Met 
korting moet de prijs van 
de foto namelijk niet lager 
liggen dan het minimum 
wat jij ervoor wilt hebben. 
Als je verkeerd omgaat 
met kortingen doe je jezelf 
tekort.

7
PRINT OF DOWNLOAD
Denk goed na over wat voor 
producten je wilt aanbieden. 
Bij events willen mensen vaak 
laten zien dat ze ergens zijn 
geweest door foto’s op social 
media te plaatsen. Je zou voor een 
aantrekkelijk bedrag een download 
voor webgebruik beelden kunnen 
verkopen. Deze bestanden zijn 
‘low res’ en niet geschikt om af te 
drukken. Het is goed om jezelf af te 
vragen wat de doelgroep wil met 
de beelden die jij maakt. Willen ze 
daar alleen op social media mee 
pronken, of zijn het ook beelden die 
mensen groot aan de muur zouden 
willen hangen? In dat geval kun je 
ervoor kiezen om bijvoorbeeld ook 
wanddecoratie aan te bieden. Oypo 
biedt een ruim assortiment aan 
fotoproducten: van downloads tot 
wanddecoratie, van telefoonhoesjes 
tot klokken. Aan jou de keuze welke 
producten je wel en niet aan wilt 
bieden en tegen welke prijs. 

8

MAAK VOORDEELSETS
Met voordeelsets kun je mensen 
stimuleren meer producten van dezelfde 
foto te bestellen, of je kunt wat gratis 
weggeven. Bijvoorbeeld een gratis 
download van de foto als mensen een 
canvas ervan bestellen. 

9
MAAK VAN JOUW KLANT EEN AMBASSADEUR
Door te doen waar je goed in bent – fotograferen – en de hele afhandeling uit handen te geven, zorg je ervoor dat alles 
goed blijft lopen. Geen achterstallige mail met vragen van klanten, geen problemen met verzendingen die je op moet 
lossen; alles wordt voor je geregeld. En doordat alles goed loopt, heeft de klant een goede ervaring en dat werkt zeker 
in je voordeel. Doordat Oypo eventuele vragen of klachten snel voor je kan oplossen, zorg je ervoor dat je klanten 
ambassadeurs worden. Want wat is er beter dan dat jouw klanten reclame voor je maken?  

10
ENTHOUSIAST GEWORDEN OM (NOG MEER) FOTO’S TE GAAN VERKOPEN?

 Ga dan snel naar Oypo.nl en maak een account aan. 

‘Oypo biedt 
een ruim 

assortiment 
aan foto- 

producten’

http://www.oypo.nl
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Live for the story_

WHEN YOU
STOP SEARCHING,
YOU START
FINDING.
#liveforthestory
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Op de stand van SIGMA vind je een indrukwekkende rij objectieven in 
het gelid, niet achter glas, maar meteen grijpbaar voor bezoekers van 
Fotofair 2018. Volgens Jan-Willem Verschuuren, general manager bij 
SIGMA Benelux, heeft dit een goede reden.

a, we laten bijna alles zien’, 
legt Jan-Willem uit. ‘Niet alleen 
zien, maar je kunt producten ook 

beetpakken en uitproberen. Dat is erg 
belangrijk, want er is geen winkel waar 
je alles heb staan en waar je alles kunt 
proberen. Het zijn natuurlijk heel kostbare 
objectieven.’ 

Lenzenproeverij bij SIGMA
Het ‘gevoel’ van een lens is belangrijk, 
naast natuurlijk de specificaties van een 
objectief. Daarom organiseert SIGMA 
geregeld ‘lenzenproeverijen’.
‘Dat doe we al jarenlang. We hebben 
ons eigen kantoor in Houten en daar 
organiseren we dan een lenzenproeverij. 
Je neemt dan je eigen camera mee en 

dan ‘proef’ je de lens zeg maar. Het leuke 
daarvan is dat je je mening kunt vormen 
over dingen, ze kunt uitproberen, en 
ook dat je daar mensen tegenkomt met 
dezelfde hobby. Het is vaak een leuk event, 
veel mensen zijn erg enthousiast en de 
mogelijkheid om dingen uit te proberen 
is gewoon zeer belangrijk. Het is wel heel 
tijdsintensief, maar ook erg leuk om te 
doen. Je leert de doelgroep kennen.’

Volgens Jan-Willem is het op beurzen 
en evenementen zoals Fotofair niet 
anders: ‘Hier is het eigenlijk hetzelfde, 
je laat gewoon objectieven zien die men 
kan uitproberen. Bij dit soort producten 
waarvan de marktprijs hoog kan oplopen, 
is het toch belangrijk dat je het van 
tevoren kunt uitproberen. Dat geeft ons 
ook de gelegenheid om uit te leggen waar 
wij voor staan, we hebben geen groot 
marketingbudget om het merkgevoel 
naar buiten te brengen. Je moet bepaalde 
keuzes maken en dit is heel erg één op 
één. Je praat niet alleen over een objectief, 
maar ook over de service erachter,  

het ecosysteem van het updaten, het 
bijwerken, het ombouwen naar een andere 
vatting en noem maar op.’

Nieuwe producten
‘We laten hier trouwens ook nieuwe 
objectieven zien’, gaat Jan-Willem verder. 
‘Dan kun je mensen meteen introduceren 
aan nieuwe producten, hoe ze werken en 
wat de unieke eigenschappen zijn. Men 
kan meteen voelen hoeveel hij weegt, hoe 
hanteerbaar hij is.’ Sommige producten die 
je aantreft bij SIGMA zijn echt gloednieuw 
en bevinden zich nog in de sample-fase, 
maar kunnen ook gewoon uitgeprobeerd 
worden.

Naast het laten zien van nieuwe producten 
is ook het contact met gebruikers 
belangrijk voor SIGMA. ‘Je hoort veel, 
heel veel verhalen en ervaringen, dat is 
ook erg belangrijk. De mogelijkheid om 
lenzen uit te proberen in combinatie met 
het ontmoeten van de mensen achter de 
producten roept veel enthousiasme op, het 
is ook een voorbeeld van hoe SIGMA blijft 
innoveren, de filosofie van mijnheer Yamaki 
(zoon van de oprichter, red.): efficiëntie en 
innovatie.’

SIGMA op Fotofair
Bezoek je Fotofair 2018? Kom dan ook 
gerust langs bij SIGMA. Je vindt de lenzen 
op stand nr.43, waar je uiteraard welkom 
bent om kennis te maken met het portfolio 
van SIGMA. Voor meer informatie over de 
producten van SIGMA ga je naar: 
www.sigmabenelux.com  

‘J

SIGMA op Fotofair 2018: 

‘Je moet bepaalde  
keuzes maken en dit 
is heel erg één op één’

Techniek
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EIZO is het Japanse woord voor ‘beeld’. Het is ook de naam 
van een wereldwijd toonaangevende fabrikant van high-end 

monitoroplossingen. EIZO streeft ernaar de beste monitoren 
voor ieder toepassingsgebied te ontwikkelen.

f je nu foto’s wil bewerken in 
je vrije tijd of full-time hoge 
resolutie afbeeldingen wilt 

ontwerpen, bij beeldbewerking kan 
een standaardkantoorbeeldscherm 
je maar beperkt ondersteunen. De 
ColorEdge-modellen van EIZO zijn 
daarentegen speciaal ontwikkeld 
voor toepassingen als fotobewerking, 
vormgeving en media. Met hun 
betrouwbare kleurenweergave 
voldoen ze aan de hoge 
verwachtingen van iedereen die met 
foto’s, films en afbeeldingen werkt.

Correcte kleurzuivere weergave
Geen enkel monitorpaneel is wat 
betreft helderheid en kleurzuiverheid 
vanuit de fabriek volledig homogeen. 
Ieder paneel is op sommige plekken 
donkerder dan op andere en op enkele 
plaatsen verkleurd. Dat hangt samen 
met de bouwwijze en uit zich bij ieder 
LCD-paneel op een andere manier.

EIZO gebruikt een bijzondere 
methode om dit probleem te 
voorkomen: in de fabriek wordt 
ieder paneel over het volledige 
paneeloppervlak, en in verschillenden 
sectoren en helderheidsniveaus, 
uitgemeten en gecorrigeerd. Deze 
procedure – Digital Uniformity 
Equalizer (DUE) genaamd – is 
weliswaar tijdrovend, maar het is de 
enige manier waarop een homogene 
beeldweergave over het hele 
monitoroppervlak gegarandeerd kan 
worden. 

Hardware- en softwarekalibratie
Alleen een correct gekalibreerde 

monitor met fijne kleurgradaties biedt fotografen een 
betrouwbare weergave van hun foto’s. Hiervoor moet de 
kleurruimte van de monitor zo groot mogelijk zijn. Het 
is ook erg belangrijk dat het apparaat hardwarematig 
gekalibreerd kan worden. Deze kalibratie moet 
regelmatig en foutloos gebeuren. Daarom kan bij alle 
ColorEdge-monitoren van EIZO de hardware worden 
gekalibreerd. 

Bij de hardwarekalibratie blijft het beeldsignaal 
onaangetast. Hierbij wordt de monitor aangepast 
door de Look-Up-Table (LUT), oftewel de interne 
kleurtoewijzingstabel van de monitor, te wijzigen. 
Zodoende wordt de mengverhouding van de subpixels 
gecorrigeerd. Hardwarekalibratie heeft de voorkeur 
aangezien die, in tegenstelling tot de softwarekalibratie, 
niet met kwaliteitsverlies gepaard gaat.  

O

CHOOSE EIZO.  
SEE REALITY.  
WORK BETTER.

EIZO ColorEdge – buitengewone klasse. 
Met een ColorEdge monitor van EIZO ziet u niets anders dan de realiteit – natuur- 
getrouw en onvervalst. Profiteer van het unieke totaalpakket van de grafische monitoren 
van EIZO en laat u overtuigen door de superieure beeldkwaliteit, de meegeleverde en 
gebruiksvriendelijke kalibratiesoftware ColorNavigator en uitzonderlijke klantenservice. 
Bovendien zit u met onze 5 jaar garantie altijd goed. Meer informatie op www.eizo.nl

Adv_Polarlicht_230x300.indd   1 02-11-17   12:05

EIZO ColorEdge

Gemaakt voor 
grafische professionals

EIZO COLOR-
EDGE-LIJN
•  Grote kleurruimte
•  Nauwkeurige kleurweergave
•  Gelijkmatige kleurweergave 

en helderheid
•  Betrouwbare en intuïtieve 

software voor kleurenbeheer
•  Exacte hardware-kalibratie

Wil je weten welke 
EIZOmonitor bij jou past? 
Kijk op 
www.eizo.nl

Techniek
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Maak kennis 
met de diensten van 

Kamera Express
Bij Kamera Express kun je ook terecht voor het huren van 
diverse foto- en video-apparatuur. Wij verhuren een ruim 
assortiment camera’s, objectieven en toebehoren tegen 
zeer lage prijzen. Perfect als je extra apparatuur nodig 

hebt voor een opdracht of wanneer je een product eerst 
wil proberen voordat je overgaat tot aankoop. 

Zo kun je op een laagdrempelige en voordelige manier 
kennismaken met het ruime assortiment van 

Kamera Express!

‘Meer dan 
het grootste 

assortiment aan 
foto- en video-
apparatuur’

Techniek

http://www.kamera-express.nl/producten/tweedehands-foto
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Ruil je apparatuur in!
Is je apparatuur aan vernieuwing toe? Bij 
ons kun je gemakkelijk en snel inruilen! Alle 
apparatuur wordt door een expert vrijblijvend 
getaxeerd. Hierdoor krijg je altijd een eerlijke 
prijs. De inruilprijs van je oude apparatuur 
wordt direct in mindering gebracht op de 
aanschafwaarde van de nieuwe apparatuur. 
Zo hoef je geen moeite te doen om je 
tweedehands apparatuur te verkopen en kun 
je het direct bij Kamera Express inruilen voor 
een nieuw exemplaar.

Een tweede leven: occasions
Ben je op zoek naar een nieuwe camera of 
objectief, maar is je budget beperkt of hecht 
je weinig waarde aan nieuwe producten? Bij 
Kamera Express vind je een groot aanbod aan 
occasions. Stuk voor stuk kwaliteitsproducten 
die nog uitstekend functioneren, maar wél 
lager in prijs zijn dan de originele variant. Bij 
Kamera Express wordt elke occasion uitvoerig 
gecontroleerd door de occasionspecialisten. 
Zij kijken in welke staat het product is. In 
de meeste gevallen zijn producten nog in 
uitstekende staat als ze bij ons binnenkomen. 
Op een gebruiksspoortje hier en daar lijken 
ze nog als nieuw en kunnen ze moeiteloos 
naar een nieuwe eigenaar toe. Als het product 
gecontroleerd is, maken we het schoon en 
zorgen we ervoor dat deze in onze winkels 
en op onze webshop terecht komt. Vanaf 
dat moment kunnen mensen de occasion 
aanschaffen. 

Leasing
Gebruik maken van de nieuwste camera’s, 
lenzen en accessoires maar niet in één keer 
een groot bedrag neerleggen of alsmaar 
apparatuur blijven huren? Dan is leasen voor 
jou de oplossing. Momenteel bieden we bij 
Kamera Express Canon Pro Lease en Nikon 
Pro Lease. Als je vaker gebruik wilt maken van 
specifieke camera’s of lenzen is deze oplossing 
ideaal. Je hoeft je geen zorgen te maken over 
een hoge aanschafprijs maar bent wél altijd in 
bezit van jouw favoriete camera. Het principe 
is simpel: je betaalt maandelijks een vast 
bedrag waardoor er niet in één keer een hoog 
bedrag van je rekening wordt geschreven. 
Kijk voor de voorwaarden van Canon en Nikon 
Pro Lease op onze website. Wil je apparatuur 
van andere merken leasen? Vraag dan naar de 
mogelijkheden in de winkels.  

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:  
www.kamera-express.nl/producten/

tweedehands-foto 

http://www.kamera-express.nl/producten/tweedehands-foto
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raag werken wij met jou in een prettige en 

ongedwongen sfeer aan betere landschaps- en 

macrofoto’s. Techniek vinden we leuk maar het gaat 

vooral om de praktijk. Het maken van mooie en sfeervolle 

composities. Kijken, fotograferen, bekijken en opnieuw  

fotograferen. Dat brengen wij graag op jou over. 

Beterelandschapsfoto organiseert workshops 

landschapsfotografie en macrofotografie in het zuiden van 

Nederland en in Vlaanderen. Heb je zin in een fotoweekend 

of reis? Ook dan kun je bij ons terecht. Verder bestaat ons 

programma uit een cursus fotografie of het leren beter en 

slimmer foto’s bewerken in Lightroom. Wij werken in kleine 

groepen met steeds twee fotografen met maximaal acht 

deelnemers of in één-op-één situaties. In 2018 is het aanbod 

weer groter én creatiever. We zien je graag tijdens een van onze 

workshops en bij onze stand nr.02 op de Fotofair!

Meer informatie over ons en onze workshops en cursussen 

lees je op www.beterelandschapsfoto.nl  

Wij zijn Frank en Yvonne 
en vormen samen 
Beterelandschapsfoto. 
Wij hebben een passie voor 
landschapsfotografie en 
macrofotografie. 
Samen zijn we technisch en 
creatief sterk.

     Beterelandschapsfoto 

Even voorstellen

G

Masterclass



Anything goes

Elk creatief idee mag een ware uitdaging zijn, uw materiaal moet op een vlotte en intuïtieve 
manier te bedienen zijn. Phottix maakt het werken met licht zo 
eenvoudig mogelijk voor fotografen van elk niveau. 

Phottix Mitros+ : krachtige en zeer duurzame reportagefl its (richtgetal 58) voor Canon, Nikon of Sony met  
geïntegreerde radiosturing. Bijzondere mogelijkheden zijn o.a. high speed sync en fl itsen op het tweede gordijn.

De Phottix Indra TTL is de ideale keuze voor shoots op locatie. Vermogen van 360 of 500W/s, regelbaar over 8 stops. 
Fotografen kunnen de TTL functies gebruiken bij shoots met snel wisselende opnameomstandigheden. Bij het fotograferen 
in vol zonlicht kan het omgevingslicht gecontroleerd worden dankzij high speed sync tot 1/8000s. 

Phottix Odin II geeft de fotograaf een maximale controle, direct, logisch en snel.  Je controleert tot vijf fl itsers of 
groepen van fl itsers in TTL of manueel. High speed sync met TTL fl itsers en OverDrive Sync met manuele studiofl itsers is 
mogelijk. Flitssynchronisatie tot 1/8000s voor een totale bevriezing van elke 
beweging.

INDRA 500 TTL
Studiolits

INDRA 360 TTL
Studiolits

Mitros +
TTL reportagefl its

Odin II
TTL fl itstrigger

1803-phottix-fotofair.indd   1 29/03/2018   16:36

http://www.servix.be
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Masterclass

WILDvanNATUUR 

o zijn er winterexcursies in 

de Belgische Hoge Venen 

(met sneeuwgarantie), 

gave herfstexcursies in de Ardennen, 

wildexcursies en leerzame technische 

trainingen. Naast bekende hotspots 

bezoeken we ook relatief onbekende 

gebieden zoals de Gelderse Poort, misschien 

wel het onbekendste en wildste stuk natuur 

van Nederland met bevers, aalscholvers, 

wilde paarden en ruige ruimte waar je vrij 

mag struinen… Veel van onze excursies 

beginnen bij zonsopgang. We fotograferen 

de trek van de kraanvogels en natuurlijk 

zijn we volop actief bij de hertenbrons. 

Verder zijn er boomkikkerexcursies en 

diverse vogelexcursies. Jonge sterns op 

drijvende nesten: je kunt ze zélf fotograferen 

vanuit een comfortabele fotohut. En niet te 

vergeten... Adembenemende vaarexcursies 

met een fluisterboot in de Wieden. De 

excursielocaties zijn gekozen in Nederland, 

België, Duitsland en Denemarken. Haalbare 

afstanden met verrassend veelzijdige 

locaties. Rob: “een fotoreis naar Spitsbergen 

of Costa Rica is natuurlijk fantastisch. Maar 

dat kun je maar af en toe doen. De natuur op 

korte afstand, daar kun je altijd heen. En je 

kunt er vaker heen...  Onze missie is om onze 

deelnemers met een frisse blik te laten kijken 

naar de schoonheid om hen heen. Ik kom zelf 

al heel lang in de natuur en iedere keer ben ik 

opnieuw verwonderd over de mooie dingen 

die ik tegenkom.”

WILDvanNATUUR biedt ook een heel 

bijzondere hertenexcursies. “De enorme 

drukte op de Wildbaan van de Veluwe en 

de honderden fotografen op een rij, dat 

wil je toch niet?", vraagt Rob zich af... 

"Je wilt unieke foto’s van redelijk dichtbij 

in een mooi, natuurlijk landschap. Onze 

bronstexcursies in Denemarken bieden 

die mogelijkheid. Heerlijke rustige locaties, 

enorm veel wild en een prachtig landschap 

met eeuwenoude bomen. Als je dacht dat 

wild altijd schuw is, bekijk dan onze film 

maar eens…” (op de website te zien onder 

WILDvanDENEMARKEN). In de zomer staan 

we tussen honderden jonge herten, die vrij 

in het veld dartelen. Zoiets is in Nederland 

ondenkbaar."

www.WILDvanNATUUR.com
www.facebook.com/wildvannatuur  

WILDvanNATUUR is een activiteitenplatform voor natuurfotografen. 
Excursieleider Rob Dijkstra vat het zelf kort en krachtig samen:  

“voor iedereen die graag in de natuur bezig is met fotografie, 
hebben we activiteiten.”

Z ‘Adembenemende 
vaarexcursies met 
een fluisterboot in 

de Wieden’



http://www.theta360.com
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e camera voelt goed 
aan, de structuur 
van de behuizing 

van de camera is anders en 
het gewicht is goed verdeeld 
waardoor hij goed in de hand 
ligt. De batterijlevensduur is 
significant verbeterd dus je 
hoeft niet meer 9 batterijen 
mee te slepen. De zoeker is 
kraakhelder en er lijkt geen 
groot verschil meer te zijn 
tussen de VF en het scherm. 

De indeling van de knoppen 
is ook verbeterd. De 
filmopnameknop is gelukkig 
verplaatst en dat was nodig. 
Het enige probleem is dat je de 
knop echt goed moet indrukken 
om zeker te weten dat de 
opname op het juiste moment 
wordt gestart en gestopt. Maar 
je kunt de camera ook zodanig 
aanpassen dat de sluiterknop 
wordt gebruikt om een opname 
in de filmmodus te starten.

Ik moet toegeven dat ik na de 
aankondiging in eerste instantie niet 
erg onder de indruk was van weer 
dezelfde sensor met 42 megapixels. 
Maar toen ik erover nadacht, was het 
eigenlijk wel logisch. 10 fps met 42 
megapixels is meer dan ik ooit heb 
gehad en waarschijnlijk meer dan 
ik ooit nodig ga hebben gezien 
mijn huidige werk en wat ik in de 
toekomst kan verwachten.

Capaciteit bij weinig licht
Ik heb de Mark 3 geprobeerd met 
een lens van een derde partij en 
een adapter voor bepaalde situaties 
en ik heb daarmee opnamen van 
zonsopgangen en zonsondergangen 
kunnen maken met een veel lagere 
ISO en geweldige resultaten 
bereikt. Ik merkte dat de adapter 
echt goed werkte met de A7RIII. 
De scherpstelling was erg snel en 
nauwkeurig, ondanks het feit dat het 
een lens van een andere fabrikant is.

Conclusie
Door de twee kaartsleuven en 
de mogelijkheid snelle opnamen 
te maken mis je nooit meer een 
fotomoment en kan je de camera 
opladen via micro-USB of USB 3. 
Voor mij persoonlijk was deze 
upgrade echt nodig. De camera is 
ook geweldig geprijsd. Het was leuk 
geweest om ook nog 60 fps in 4K te 
hebben, maar dat is misschien wat 
veel gevraagd gezien alle functies 
die erop zitten.  

OVER TOBI
Tobi richt zich meestal op 
geometrie, symmetrie 
en perspectieven. Hij 
zoekt naar schoonheid 
in stedelijke gebieden en 
kan erg gecharmeerd 
zijn van schitterende 
architectuur. Hierdoor 
heeft hij een unieke stijl 
van straatfotografie 
ontwikkeld. Hij verlegt 
graag de grenzen van het 
creatieve en heeft oog 
voor mode waardoor 
hij recentelijk nog heeft 
samengewerkt met 
merken zoals Adidas, 
Audi, Coach, Microsoft en 
natuurlijk Sony.

D

Resolution Master
De 42.4 MP back-illuminated CMOS sensor met de nieuwste beeldprocessor combineert hoge resolutie 

en een breed dynamisch bereik met opnamesnelheden van 10fps en nauwkeurige AF tracking. 
Het echte potentieel van full-frame is nu ontketend.

‘Sony’, ‘    ‘ en de logo’s daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Corporation. 
Alle andere logo’s en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

MAAK KENNIS MET DE  VAN SONY

Ontdek meer op: www.sony.nl

     Tobi ‘Tobishinobi’ Shonibare

Eerste indruk van 
  de Sony A7R III

Techniek

http://www.sony.nl
http://www.sony.nl
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Masterclass

     Spannende
dierentuinfotografie
       Rob Doolaard

Naast fotograaf van 
Diergaarde Blijdorp, werk 
ik ook in opdracht van 
Wildlands Adventure 
Zoo Emmen, Safaripark 
Beekse Bergen, WNF, ANP 
en andere media zoals 
dagbladen en magazines.

amen met mijn vrouw Conny organiseer ik 

cursussen en workshops avondfotografie, 

dierentuinfotografie, landschapsfotografie, 

macrofotografie en natuurfotografie. Ze hebben stuk voor 

stuk een eigen aanpak nodig. De volgende technieken 

passeren de revue: instellingen van de camera, zoals 

diafragma- en sluitertijdvoorkeuze, maar zeker ook 

de M-stand en het histogram krijgen veel aandacht. 

Vragen staat vrij! Over compositie, ISO, HDR- en RAW-

fotografie, flitsen, objectieven en nog véél meer geef ik 

ter plekke uitleg. Ik laat aan de hand van voorbeelden zien 

hoe daarmee om te gaan. Rob geeft op de Fotofair een 

masterclass dierentuinfotografie, een echte aanrader. 

Meer informatie over Rob Doolaard is te vinden via

www.dierenfotografie.nl  
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Techniek

PROFESSIONAL PHOTO LIGHTING SOLUTIONS

Photo by Piet van den Eynde

Witstro AD600 Pro

Witstro AD200

Speedlite Ving-serie

Speedlite TT-serie
PB960 Propac Power Pack

PROBEER GODOX NU UIT!
Bezoek stand #61 op Fotofair

Disnet Distributors is distributeur van Godox. 
Voor meer informatie:  www.disnet.nl

Met de revolutionaire lichtvervormers voor reportageflitsers maakt 
MagMod het creatief omgaan met flitslicht voor iedereen zeer 

eenvoudig. 

Wie is MagMod?

et is de missie van MagMod 

om geweldige fotografie voor 

iedereen makkelijk te maken, 

door hulpmiddelen aan te bieden die jouw 

creativiteit niet in de weg staan. MagMod 

is in april 2013 via Kickstarter begonnen 

en introduceerde als eerste de MagGrip, 

MagGel en de MagGrid om vervolgens in 

oktober 2014 nogmaals via Kickstarter de 

MagSphere, MagBounce en de MagSnoot 

te lanceren. De MagMod MagGrip is de 

magnetische basis voor het modulaire 

systeem voor reportageflitsers. Dit systeem 

is universeel en heeft geen invloed op de 

werking van je flitser. Door middel van 

de magneten in de MagGrip kan je de 

verschillende lichtvervormers gemakkelijk 

op jouw flitser plaatsen en bovendien 

razendsnel wisselen of combineren.    

H

DISNET
Bij stand nr. 61 - Disnet distributie vind je 

MagMod voor info en demonstratie. 
www.disnet.nl

http://www.disnet.nl
http://www.disnet.nl
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Techniek

Hands-on | Fujifilm X-H1 

Hands-on met de 
Fujifilm X-H1 in 
Portugal
Fujifilm vloog ons naar 
de Portugese hoofdstad 
Lissabon om kennis te maken 
met hun nieuwste camera. 
Het blijkt de X-H1 te zijn, een 
camera die een heel nieuwe 
lijn in het Fujifilm-gamma 
aanboort.

aar staat deze X-H1 nu 

precies? Deze camera is 

gericht op fotografen die 

zich ook op (semi)professioneel vlak 

met video bezighouden, maar de 

fotokwaliteiten ook nodig hebben. Het is 

een hybride camera, want hij is geschikt 

voor fotografie als voor video. Vandaar 

ook de H in de naam. Fujifilm zegt niet 

expliciet dat die letter voor hybride staat, 

maar ze hinten er wel naar. De camera 

is dus een professionele toevoeging aan 

het assortiment en staat net onder het 

middenformaat GFX 50s op de ladder, 

boven de X-T2 en de X-Pro 2.

Op fotogebied heeft de X-H1 veel 

te bieden, al zijn veel componenten 

herkenbaar van de twee camera’s 

aan het eind van de vorige alinea. 

Tegelijkertijd heeft de camera de 

uitstraling van een kleine GFX 50s. De 

materialen, het algehele design en de 

hele gebruikservaring doen erg aan die 

camera denken. En dat is geen straf, 

want we kennen de GFX 50s als een erg 

fijne camera. Als je de X-H1 van de zijkant 

bekijkt zie je waar het onderscheid zit: 

de X-H1 is een heel stuk minder diep. De 

GFX 50s heeft een flinke ‘bult’ aan de 

achterzijde waar het lcd-scherm zit en 

die extra body heeft deze X-H1 niet. Wat 

de camera wel heeft, is een lcd-scherm 

aan de bovenzijde van de camera waarop 

je snel en eenvoudig de instellingen 

vindt. Dit kennen we ook van de GFX 50s 

en is een fijne toevoeging.

Workshops
Om de camera beter te leren kennen 

heeft Fujifilm een aantal workshops 

in petto. In een prachtig paleis in de 

Portugese hoofdstad hebben ze diverse 

W

‘shooting stations’ gemaakt waarbij we een aantal 

facetten van de nieuwe camera kunnen uitproberen. 

We beginnen bij de video-workshop, een zeer 

belangrijk onderdeel van deze camera. Een harpiste 

speelt en zingt een aantal liederen en één voor één 

kunnen we met de X-H1 aan de gang om de hele 

exercitie vast te leggen. Meteen valt op dat filmen 

met deze camera een heel intuïtief proces is. Door 

de ingebouwde beeldstabilisatie, nieuw voor een 

camera uit de Fujifilm X-range, is het doodeenvoudig 

om soepele en strakke beelden te maken. De 

autofocus, die ook een verbetering heeft ondergaan 

tegenover eerdere camera’s, heeft er geen enkele 

moeite mee als je wisselt van onderwerp en als 

deze onderwerpen zich op een andere afstand van 

de camera begeven. Soepel wisselt de camera van 

focus en dat geeft de video-modus van deze camera 

gewoon een heel bruikbaar karakter.

De beeldkwaliteit van deze Fujifilm is zoals we 

gewend zijn van het Japanse merk: erg fijn. Wat het 

‘Deze camera 
is ook gericht 

op fotografen 
die zich ook 

op (semi)
professioneel 

vlak met video 
bezighouden’
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precies is – waarschijnlijk de processor en 

de beeldverwerking – weten we niet, maar 

de beelden die uit deze camera komen zijn 

gewoon erg mooi qua scherpte, kleuren en 

algemene indruk. Ruis is ook bijzonder goed 

onder controle, zien we tijdens deze eerste 

test.

Beeldverwerking
Het werken met de camera voelt verder 

bijzonder vertrouwd. Wie eerder met 

camera’s van Fujifilm gewerkt heeft kan hier 

zo mee weglopen. De zoeker is overigens erg 

mooi groot en helder.

Twee dansers maken elkaar het hof op de 

dansvloer terwijl wij met de X-H1 proberen 

om de emoties en het sensuele karakter 

van de dans te vangen. Fujifilm-camera’s 

zijn traditioneel goed in het vangen van 

huidtinten en deze camera is daar geen 

uitzondering op – zowel op foto’s als 

in de video’s die we maken worden die 

huidtinten erg natuurlijk en fraai afgebeeld. 

Dit komt ook naar voren als we later in een 

eeuwenoude bibliotheek portretten maken 

met natuurlijk licht en flitslicht.

Conclusie
We denken dat Fujifilm met deze X-H1 

een zeer succesvolle nieuwe stap zet. De 

toevoeging van in-bodystabilisatie is de 

grootste innovatie en deze techniek werkt 

in de praktijk zeer overtuigend. Beelden 

worden mooi soepel en vloeiend, waardoor 

de camera breed inzetbaar wordt. Natuurlijk 

een erg belangrijk punt bij videomakers 

die, hoewel niet afhankelijk van in-

bodystabilisatie, dit toch graag willen hebben 

om zo veelzijdig mogelijk te kunnen werken. 

De traditionele beeldkwaliteit van Fujifilm-

camera’s is ook in deze X-H1 te vinden en 

de hele uitvoering van de camera ademt 

kwaliteit en duurzaamheid. Daarbij is ook 

de prijs aantrekkelijk. Zou je bij dergelijke 

specs een prijs van boven de € 2000 of 

zelfs € 2500 verwachten, Fujifilm prijst 

deze X-H1 aantrekkelijk laag. De body kost 

€ 1899,- en dat is scherp te noemen als je 

kijkt naar wat je daar allemaal voor krijgt. Al 

met al is dit een camera die een waardevolle 

toevoeging is aan het gamma van Fujifilm 

en een die wellicht een nieuwe kopersgroep 

kan overtuigen om de stap naar Fujifilm te 

maken.    

‘We denken dat 
Fujifilm met 

deze X-H1 een 
zeer succesvolle 
nieuwe stap zet’
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18LEG HET 
WONDER
VAN DE 
NATUUR VAST

Fotograferen met je SWAROVSKI OPTIK telescoop kan heel eenvoudig 
door je telescoop te verbinden met je smartphone. Wil je een super-telelens 
groter dan 1000 mm, dan gebruik je je telescoop in combinatie met de 
TLS APO en je systeem- of spiegelrefl excamera. Zo leg je al je avonturen 
vast in indrukwekkende beelden die je met anderen kunt delen. 
SWAROVSKI OPTIK – momenten intenser beleven.

Stuur je beste foto 
in voor de wedstrijd 

DIGISCOPER OF 
THE YEAR.

ATX/STX

ATS/STS

TLS APO 43 mm ADAPTER FULL-FRAMENIEUW

NIEUW

TLS APO 30 mm ADAPTER APS-C/DX

TLS APO 23 mm ADAPTER

ADAPTERRING

MICRO FOUR THIRDS

iPHONE®*5/5s/SE/6/6s/7TELEFOONADAPTER
*iPhone is een handelsmerk van Apple Inc.

DRX

DRSM

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

N21_Fotofair_230x300_NL.indd   1 15.03.18   09:42

http://www.fujifilm-x.com/x-h1
http://www.swarovskioptik.com
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et eerste dat opvalt 

als je de D7500 in de 

hand neemt, is dat de 

camera kleiner en lichter lijkt 

dan zijn voorganger. Líjkt, want 

de camera is maar 30 gram 

minder zwaar en ook de maten 

zijn niet zo verschillend. Maar 

door de monocoque constructie 

(zelfdragende carrosserie) en 

de diepere grip voelt de camera 

veel beter en kleiner aan. Bij 

het afdrukken hoor je ook dat 

hij stiller is en minder trilt. 

Schakel je de camera op continu 

dan is hij een stuk sneller dan 

de D7200. 8 opnamen per 

seconde is maar 33% sneller 

dan 6 bps, maar het voelt een 

stuk sneller. En verder blijkt hij 

dan - ook al heeft hij dezelfde 

scherpsteleenheid - beter 

scherp te stellen. Hij lijkt de 

eigenschappen van wel heel veel 

verschillende Nikon-camera’s 

in zich te verenigen, van de 

D5600, de D750 de D500 en 

uiteraard van zijn voorganger, 

de D7200. 

Feiten
Maar laten we terugkeren naar 

de feiten. Bij een digitale camera 

is voor velen nog steeds de 

beeldsensor het belangrijkste. 

Dat is in dit geval de sensor van 

  Nikon D7500 

Veel waar voor je geld
De D7500 is op het eerste gezicht gewoon een update van de D7200. 
Maar de D7200 hád in feite al een opvolger, de D500. Is de D7500 nu 
lager gepositioneerd dan de D7200, of is het toch een stap vooruit? 
En wanneer verdient de D500 toch de voorkeur?

H

de D500: de beste aps-c-sensor qua dynamiek, 

en qua ruis bij zeer hoge ISO-instellingen. 20 

megapixels zonder anti-moiréfilter. Een sensor 

die voor vrijwel alle opnamen uitstekend voldoet. 

Wil je echt beter, dan moet je naar full frame. 

Verder is de D7500 is een reflexcamera. Hij 

heeft een echt prisma, dus niet zoals veel kleine 

reflexcamera’s een pentaspiegel. Dat houdt in, 

dat het beeld zeer helder is. De zoeker geeft 

bovendien 100% weer van datgene wat op de 

foto komt. Het zoekerbeeld is vrij groot, al is het 

kleiner dan bij een full frame. 

(De vergroting is bij een 50mm vrijwel hetzelfde, 

maar uiteraard heeft een 50mm een andere 

beeldhoek bij aps-c). Het is overigens nog 20% te 

vergoten met de DK-17M. De reflexzoeker voldoet 

in de praktijk in vrijwel alle gevallen uitstekend. 

Scherpstelling en lichtmeting
De D7500 heeft 52 scherpstelvelden waarvan 

15 kruissensoren. Omdat de verwerking van de 
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informatie bij de D7500 sneller gaat, stelt 

de camera vooral sneller maar ook beter 

scherp dan de D7200, die op dit gebied 

al heel goed was. Maar een reflexcamera 

gebruikt ook nog een tweede sensor speciaal 

voor de beeldherkenning en deze helpt ook 

aanzienlijk bij het scherpstellen. Deze heeft 

bij de D7500 maar liefst 180.000 pixels; de 

D7200 moest het nog met 2016 pixels doen. 

Met name het volgen van een onderwerp in 

3D of met gezichtsherkenning gaat beter. 

Ook heeft de D7500 groepveld-AF.

Video en livebeeld
De D90 (de betovergrootvader van de 7500) 

was ooit de eerste reflexcamera die ook kon 

filmen. De D7500 gaat er ten opzichte van 

de D7200 flink op vooruit, want hij biedt 4k. 

Wel is dat met een 1,5x crop in vergelijking 

met het normale beeldformaat, maar bij film 

gebruik je supergroothoeken wat minder 

vaak dus dat nadeel is kleiner dan het 

lijkt. Qua ruis biedt het in ieder geval ook 

nauwelijks nadelen.

Nikon-hiërarchie 
Omdat de D7500 onder de D500 zit in 

de Nikon-hiërarchie, mist hij ook wat 

punten. Dat is in de eerste plaats de nog 

betere scherpstelling van de D500. Ook 

heeft de D7500 geen chassis van een 

magnesiumlegering. Dat heeft voordelen, 

maar maakt de camera mogelijk ook net iets 

minder robuust. Als eerste camera in deze 

reeks (beginnende met de D90) ontbreekt 

de ondersteuning voor oudere objectieven. 

Een stap terug in vergelijking met zowel de 

D7200 als de D500 – al zullen de meeste 

gebruikers er niet zwaar aan tillen - is dat 

de D7500 maar één kaart kan gebruiken. 

Dan heeft de monitor duidelijk minder 

beeldpunten dan de D500: 922k. Dat is 

zelfs een kwart minder dan de D7200, maar 

schijn bedriegt: de laatste heeft ook witte 

beeldpunten. Wel is de monitor 

uitklapbaar.    

CONCLUSIE
Nikon is er goed in geslaagd de 
D7500 tussen de D5600 en de 
D500 te positioneren. Het is ook 
een aantrekkelijke aanbieding 
vergeleken met de concurrentie, 
waarbij de keuze tussen spiegelloos 
en reflex steeds meer een 
persoonlijke wordt. Qua technologie 
en vooral qua beeldkwaliteit heeft 
Nikon in ieder geval een camera 
geïntroduceerd die weer jarenlang 
het model zal zijn in zijn klasse 
waar niemand aan voorbij kan. 
Dat alles neemt niet weg dat wie 
een ruim budget heeft, serieus 
zou moeten kijken naar de D500. 
Maar met de D7500 koop je al  veel 
van de goede eigenschappen van 
de D500 en dat maakt het tot een 
uitstekende keuze. 

BEOORDELING
+  Veel eigenschappen van de 

duurdere D500
+  Erg fijne sensor

Adviesprijs: € 1499,-
Info: nikon.nl

‘De D7500 gaat er ten opzichte van 
de D7200 flink op vooruit qua video-
mogelijkheden, want hij biedt 4k’
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chte tele-objectieven zijn te 

herkennen aan een concave lens- 

(groep) aan het eind. (Concaaf 

wil zeggen: hol, je zou ook kunnen zeggen: 

met een negatieve brandpuntsafstand). 

De opbouw ervan is in beginsel vrij simpel: 

aan het begin van zo’n objectief vind je 

een of meer groepen die per saldo convex 

zijn en die die de lichtstralen bundelen. Op 

een flinke afstand daarvan, waar het beeld 

al kleiner geworden is, bevindt zich dan 

een lensgroep die concaaf is: deze gaat de 

bundeling weer tegen. De door de eerste lens 

gebundelde stralen komen nu dus op een 

veel grotere afstand samen. Het lijkt alsof 

ze door een veel langere lens geproduceerd 

zijn. Een converter werkt overigens ook zo. 

Dat is in feite een concave lensgroep die 

je aan het eind van een objectief toevoegt. 

Meer daarover verderop in dit artikel. De 

200mm f/4 Nikkor uit 1959 is een voorbeeld 

als uit een leerboek. Hij bestaat uit een 

(bijna-)achromaat aan het begin, daarna 

nog een heel licht convexe lens en aan het 

eind één concaaf element. Simpeler kan het 

nauwelijks.

Brandpuntsafstanden
Lang was 135mm de langste 

brandpuntsafstand voor kleinbeeldcamera’s. 

De reden was simpel: met een Leica 

meetzoekercamera kon je met een langer 

objectief niet scherpstellen, daarvoor was 

het systeem te onnauwkeurig. Concurrent 

Contax had een grotere meetbasis en 

introduceerde ter gelegenheid van de 

Olympische spelen van 1938 de Zeiss 

Olympia Sonnar, een 180mm f/2.8. 

Dat objectief vormde de basis voor veel 

lichtsterke tele-objectieven. Daarna stond 

de ontwikkeling in de consumentenmarkt 

even stil totdat eind jaren zeventig nieuwe 

glassoorten met geringe kleurbreking (ED, 

fluoriet) min of meer betaalbaar werden. 

Schott was de eerste. We hebben daaraan 

ook de eerste 300mm f/2.8-objectieven 

te danken. Sindsdien zijn de professionele 

tele-objectieven van zeer hoge kwaiteit – 

maar ook erg prijzig, omdat de speciale 

glassoorten erg duur zijn. Op een enkele 

dure uitzondering na, gold dat echter 

niet voor de zoomobjectieven. Pas met 

de introductie van de nieuwste langere 

telezoomobjectieven kwam daar verandering 

in. Tegenwoordig zijn er ook betaalbare 

lange telezooms van hoge kwaliteit, al is de 

lichtsterkte daar een beperkende factor: die 

blijft beperkt tot f/5.6 à f/6.3 - en dan zijn de 

T-waarden tot zelfs twee derde stop lager. 

Reportage- en reiszooms 
Voor professionele fotografen nemen de 

70-200 zooms een speciale plaats in. Hun 

bereik strekt zich bij full frame uit van de 

allerkortste telebrandpuntsafstand tot de 

al redelijk sterk dichterbij halende 200mm. 

Bij reportages, sportfotografie, in de natuur 

en zelfs voor portretten spelen deze zooms 

een belangrijke rol. Met hun lichtsterkte van 

f/2.8 en hun uitstekende optische kwaliteit 

én bokeh, kunnen ze zeer veel opgaven 

vervullen. Deze objectieven bestaan in 

E

 Tele-objectieven 

Geschiedenis, 
techniek en toekomst
Dé fotografische manier om je onderwerp meer nadruk te geven, 
is door het dichterbij te halen. Je kunt natuurlijk ook zelf dichterbij 
gaan staan, maar dat is vaak niet mogelijk of wenselijk. Dat maakt 
tele-objectieven vaak onontbeerlijk. Maar hoe werken ze eigenlijk 
en welke soorten heb je?

‘Voor 
professionele 
fotografen 
nemen de 
70-200 zooms 
een speciale 
plaats in’
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die lichtsterkte pas sinds de jaren tachtig, 

alweer dankzij de glassoorten met geringe 

kleurfouten. In combinatie met een converter 

kom je met deze objectieven bovendien tot 

400mm. Ze halen dan echter een kleinere 

scherpte dan vaste brandpunten. 

Langere tele’s 
De naam van de Olympia Sonnar geeft al aan 

dat tele-objectieven in de sportfotografie 

een belangrijke rol spelen. De noodzaak om 

korte sluitertijden te gebruiken in combinatie 

met de verplichting om op afstand te 

blijven, maakt een lichtsterk objectief in de 

sportfotografie tot een noodzaak. Bij veel 

sportstadions zijn er bepaalde locaties die 

specifiek vragen om een 400mm, terwijl op 

andere plekken in die stadions een 600mm 

het aangewezen objectief is. Dat maakt 

ook het bestaan van objectieven die vrij 

weinig verschillen qua brandpuntsafstand 

begrijpelijk. De 70-200mm f/2.8 

zoomobjectieven hebben de 180 en 200mm 

f/2.8-objectieven de facto verdrongen. 

We zien nog wel vaste brandpunten in de 

lichtsterkte f/2 bij 200mm bij Canon en 

Nikon, maar dat zijn zeer dure exoten. 

Optische perfectie 
De langere tele-objectieven stellen hoge eisen 

aan contrast en scherpte. Wanneer je hoge 

ISO-instellingen gebruikt, wil je niet nog eens 

het contrast verhogen of extra verscherpen, 

want dan wordt de ruis nog sterker. Ook heb 

je bij opnamen op afstand vaak te maken met 

heiigheid, vocht in de atmosfeer. Dat verkleint 

en contrast. Ten slotte heb je ook nog vaak te 

maken met tegenlicht, waardoor de zon een 

egale laag licht over het beeld legt, die het 

contrast flink verlaagt. 

Lange telezooms 
Bijna tien jaar geleden waren er in de 

categorie lange telezooms vooral 200-

400mm objectieven, met de Sigma 100- 

300mm f/2.8 als uitzondering. Sinds 2013 

zijn er ook goede 200-600mm objectieven, 

die qua kwaliteiten in ieder geval in de buurt 

van de vast brandpunten komen. Voor minder 

professionele toepassingen bestaan er 

minder lichtsterke zooms én reiszooms, die 

het bereik van de 70-200-zooms zowel naar 

boven als naar beneden uitbreiden. Dat kost 

dan wel veel lichtsterkte en scherpte.    

 

‘Lang was 135mm de langste 
brandpuntsafstand voor 

kleinbeeldcamera’s’
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Rollei Lensbal 60 & 90mm

Jouw creativiteit kent
geen grenzen

•  Helder en transparant massief glas
•  Nieuwe perspectieven 

voor landschapsfotografie, 
architectuurfotografie, 
straatfotografie en nog veel meer

•  Ideaal voor heldere en scherpe 
reflecties 

•  Zonder luchtbellen en zonder strepen 
•  Incl. microvezeldoekje om de lensbal 

eenvoudig schoon te maken 
•  Incl. gewatteerde opbergtas voor 

bescherming

TECHNISCHE GEGEVENS 
 Diameter 60 mm plus 90 mm
 Materiaal Glas 
 Gewicht 263 g  (90mm – 945gr)
  Standaard levering Lensbal, 
opbergtas, reinigingsdoekje

AVIOS
085-401 9378 | ronald @avios.nu | www.avios.nu
Je kan ons vinden bij Avios op de Fotofair stand nr.31

http://www.avios.nu


COLOR MANAGEMENT DISPLAY
Een unieke gebeurtenis telkens opnieuw beleven met uitstekende
kleurnauwkeurigheid: dat is de gloednieuwe BenQ SW271 Color
Management Display. Kleurecht. Grootformaat. Scherp. Met een 27“ 
groot oppervlak en 4K UHD-resolutie voor scherpe details. High 
Dynamic Range (HDR) zorgt daarbij voor levendig contrast.

PRAKTISCHE FEATURES
Met hardwarekalibratie en beschermkap tegen invallend licht, voor
kleurechte en betrouwbare weergave van foto‘s. De praktische
Hotkey Puck zorgt voor extra comfort en maakt van de SW271 een
trouwe hulp op creatieve werkdagen.

KLEUR IS EMOTIE
“Met de kalibreerbare monitoren kunnen kleuren echt natuurgetrouw 
worden weergegeven, wat de workfl ow een stuk eenvoudiger maakt. 
Vooral de displays van BenQ staan garant voor optimaal kleurma-
nagement. Ik kan de kleuren zo nauwkeurig weergeven en de beelden 
naar professionele maatstaven beoordelen.”

Ontdek meer op BenQ.nl / BenQ.be

Te
ch

ni
sc

he
 w

ijz
ig

in
ge

n,
 k

le
ur

af
w

ijk
in

ge
n 

en
 v

er
gi

ss
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.

BenQ Benelux B.V. · Meerenakkerweg 1-17 · 5652 AR, Eindhoven

Monitor voor fotografen

4 K  /  2 7 “  /  H D R

SW271

T R U E  C O L O R S

Visit us!
Booth Nr.15, Hal: 

The Adventure Hall

Maurice Jager
Headshot & Portretfotograaf

Fotograaf die met z‘n fotografi e klanten wereldwijd helpt 
om hun (zakelijk) verhaal te vertellen. Daarnaast traint Mau-
rice duizenden fotografen in de HeadshotCrew en spreekt 
hij voor verschillende merken.
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 Perfect voor outdoor-gebruik: slechts 765 gram

 26,2 Megapixel CMOS full-frame sensor 

 Altijd connected via Wi-Fi, NFC en Bluetooth 

 Vind de plaats van je verhaal met GPS

Div advertenties FotoFair.indd   2 29-03-18   15:39

Jouw foto’s verdienen het mooiste fotoalbum.

Profotonet is de beste keus voor iedere kritische fotograaf.
fotoafdrukken - wanddecoratie - fotoalbums - www.profotonet.nl

Kwaliteit
De hoogste kwaliteit 
afdrukken op Fuji fotopapier

Levertijd
Betrouwbare en 
snelle levering

Géén logo/barcode
Al onze producten zijn 
zonder logo of barcode

Made in Holland
Alle producten worden in 
Nederland geproduceerd

Zeer tevreden klanten
Gemiddeld beoordelen klanten 
ons met een 9,4

Betrouwbare en 

afdrukken op Fuji fotopapier

Géén logo/barcode Levertijd

FotoFair 2018 Advertentie 230x300 mm.indd   1 30-3-2018   9:38:11
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Kilynn Tan, hierna te noemen als 
Ki, is een zeer veelzijdig mens en de 
grondlegger van de C(lick) C(lick) 
C(ommunity) waarvan alle onderdelen 
te vinden zijn op ccc.fotounie.nl.

i is geboren op Jakarta maar opgegroeid in Nederland. Zijn vader had 

in de USA gestudeerd als architect, maar hij hield zich vooral bezig met 

schilderen en fotograferen. En juist dat fotograferen zit ook in de genen 

van Ki, net als zijn liefde voor muziek. Op 12-jarige leeftijd kreeg Ki zijn eerste 

spiegelreflexcamera van zijn vader en de liefde voor fotograferen is daarna nooit 

meer weg geweest. In 2010 heeft Ki de Click Click Community opgericht.

Workshops en masterclasses
De bijzondere wijze van fotograferen en Ki’s gave om dat ook voor 

anderen toegankelijk te maken, zijn uitgegroeid tot een grote kring van 

vrienden die met elkaar op allerlei manieren de fotografie tot een waardevolle 

hobby maken. Op CCC.FotoUnie.nl zijn alle onderdelen te vinden waarvan Ki de 

spil, de organisator en de bedenker is. Bijzondere workshops die soms een hoog 

leereffect hebben en fotoshoots met een hoog fungehalte. De fun is trouwens 

altijd aanwezig, want de workshops vinden plaats in een zeer ontspannen 

sfeer. De (na)bewerking van foto’s krijgt altijd veel aandacht en daaruit zijn de 

cursussen “Van A tot M” voor licht gevorderden en “van N tot P” voor de meer 

ervaren fotograaf ontstaan.    

Van Ki Tan naar 
Click Click 
Community naar 
CCC . FotoUnie . nl

K
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Masterclass
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FOTOFAIR MAGAZINE 2018          85

De cursussen zijn precies wat de 

fotograaf van nu nodig heeft in dit 

digitale tijdperk. Je leert goed te 

fotograferen, niet alleen in theorie, 

maar je gaat er ook op uit. Daarnaast 

leer je hoe je de foto’s net dat stukje 

extra kan geven door ze te bewerken 

in Photoshop. Ki gaat hierbij heel ver 

met het delen van zijn kennis en houdt 

daarbij geen geheimen achter.

Het delen van de hobbyfotografie 

geeft veel plezier en dankzij Ki met zijn 

FotoUnie.nl is dat voor een grote groep 

fotografen werkelijkheid geworden en 

tillen we onze hobby naar een hoger 

niveau. Fotografen uit het hele land zijn 

aangesloten. Met Ki als voortrekker bij 

de CCC.FotoUnie.nl maken we van onze 

hobby een gedeeld plezier waarbij we 

elkaar stimuleren tot het maken van 

bijzondere en mooie foto’s.  
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HDR 10. Dit is het tijdperk van UHD 4K HDR
Geniet van gave beelden en levendigheid 
van kleuren met de LG UHD 4K HDR Monitor. 
Makers van beeldmateriaal die met HDR 
werken zijn enthousiast over de helderheid en 
het contrast voor de voorbeeldweergave en 
bewerking.

HDR-effect op SDR inhoud 
De LG UHD 4K HDR Monitor kan 
standaardbeelden omvormen tot HDR-
kwaliteitsvideo, direct op het scherm. Met 
behulp van een algoritme voor beeldkwaliteit 
worden kleurschakeringen en lichtintensiteit 
van SDR-inhoud verbeterd voor een HDR-
achtige ervaring.

Van de dunste LED- tot de 
nieuwste IPS-schermen: 
LG heeft ze allemaal.

LG computer 
monitoren

Techniek

LG MONITOR 
27UK600-W
BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN:

HDR 10  |  sRGB 99% 
Scherm met 3 zijden 
zonder rand  |  HDCP 2.2
AMD FreeSync™-
technologie

IPS met sRGB 99%v Ware kleuren en 
bredere beeldweergave
De IPS-display van LG heeft een buitengewone 
kleurnauwkeurigheid die 99% van het sRGB 
kleurenspectrum dekt. Hij heeft ook een bredere 
kijkhoek zodat het nog makkelijker is om te 
genieten van beelden met ware kleuren.

OnScreen Control. Eenvoudiger gebruikers-
interface
OnScreen Control is eenvoudig en intuïtief. Met 
een paar simpele klikken kun je je weergave-
opties aanpassen.  

http://www.lg.com/nl
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Techniek

Nauwkeurige en levensechte kleuren
Dankzij DCI-P3 5 en ‘Color Calibrated’ (in de 
fabriek gekalibreerde kleuren) geniet je van 
realistische kleuren op een groot scherm 
van 31,5”, zodat alle soorten entertainment 
– van films tot drama en meer – in 
volwaardige bioscoopkwaliteit worden 
weergegeven.

Compatibel met HDCP 2.2
Maak verbinding met vertrouwen: deze 
LG 4K-monitor is compatibel met de 
nieuwste HDCP 2.2-kopiebeveiliging en 
kan dus video’s van 4K-streamingdiensten, 
spelconsoles en Ultra HD-Blu-Ray-spelers 
weergeven.

Jij wilt genieten van miljoenen 4K-streamingvideo’s in de eigen 
3840 x 2160 UHD-resolutie van 4K. Het spelen van RPG- of FPS-
games in UHD 45K biedt je een levensechte game-ervaring met 

uiterst gedetailleerde wapens en prachtige structuren. Geniet van de 
beste 4K-games met verbluffende graphics.

Steeds meer inhoud 
is beschikbaar in 4K

LG-32UD59
BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN:

32” UHD 4K-scherm 
(3840x2160)  |  DCI-P3 
95%/gekalibreerde 
kleuren  |  4K bij 60 Hz, 
HDCP 2.2 ondersteund 
HDMI x 2 en DisplayPort 
AMD FreeSync™-
technologie  |  Hoogte 
en kantelhoek instelbaar 
Ingebouwde speakers

Ingebouwde speakers
Twee luidsprekers van 5 watt maken de 
meeslepende kijkervaring compleet. Je hebt geen 
extra speakeraansluiting nodig om te gamen of om 
films te kijken.

Screen-split functie met één druk op de knop
Gebruik OnScreen Control om je scherm op 
verschillende manieren te delen en multitask als 
nooit tevoren.

Dun en ergonomisch ArcLine-ontwerp
De dunne ArcLine-standaard laat je baanbrekend 
beeld in verschillende omgevingen bekijken. De 
hoogte en kantelhoek zijn instelbaar om de perfecte 
kijkomgeving te creëren.  

http://www.lg.com/nl
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Maak kennis met de
UHD 4K HDR 10-monitor 

Geniet van meer UHD-inhoud
Steeds meer gestreamde video’s zijn 
beschikbaar in 4K en jij kunt nu van 
miljoenen 4K-video’s genieten. Je kunt 
nu ook 4K-inhoud controleren voordat je 
die uploadt. De hoeveelheid details die je 
kunt verbeteren zul je waarderen als je het 
resultaat van je inspanningen op een LG 
UHD 4K-beeldscherm ziet. 

Maak kennis met de UHD 4K HDR 
10-monitor 
Het HDR-tijdperk (hoog dynamisch bereik) 
is aangebroken. Geniet van vlekkeloze 
gamebeelden en HDR-video met deze 
monitor die kleuren in al hun levendigheid 
laat zien. Voor de nieuwste gameconsoles, 
zoals Play Station 4 Pro en Xbox One S, zijn 
HDR-games verkrijgbaar, terwijl gestreamde 
HDR-video’s ook niet lang meer op zich laten 
wachten.

Levendige verzadiging
van kleuren met HDR10 
Gebruikers zullen op aangesloten consoles 
met HDR-functie (Xbox One S/PlayStation 

Techniek

LG MONITOR 
32UD99-W
BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

32” Inch  |  UHD 4K (3840 x 
2160) resolutie  |  HDR 10 (hoog 
dynamisch bereik)  |  ArcLine-voet  
USB Type-C™ & Compatibel met 
HDCP 2.2  |  OnScreen Control & 
Splitscreen  |  3 jaar garantie 

4 Pro) of met grafische kaarten die HDR 
ondersteunen genieten van een helderheid 
die meer indruk maakt en van diepere 
schaduwen en silhouetten. Ervaar snel 
en naadloos HDR-games met een lagere 
invoervertraging.

Ervaar het HDR-effect
Zelfs als je video’s niet in HDR zijn, kun 
je toch HDR ervaren via de ‘HDR Effect’-
modus op de 32UD99. Deze kan via het 
algoritme voor beeldkwaliteit, inclusief tone 
mapping en Ultra Luminance, middelmatige 
inhoud omzetten in een video van HDR-
kwaliteit. Ervaar hoe SDR wordt omgezet 
in HDR.

Het IPS-beeldscherm van LG
De IPS-beeldschermen van LG garanderen 
een ongekende beeldkwaliteit die heldere 
beelden en levensechte kleuren vanuit elke 
hoek bieden. Er worden kleurkalibratietests 
uitgevoerd voordat je het product in handen 
krijgt. Vanaf nu kun je genieten van de 
levensechte kleuren van 4K-beelden op een 
LG IPS UHD 4K-beeldscherm.  

http://www.lg.com/nl


SMARTPHONE FLITS 
CHALLENGE 

DraumList

DEMO’S
 10.30 - 11.30
13.00 - 14.00
15.00 - 16.00

professionele fotografi e met een smartphone

LENZEN
GADGETS
EN MEER...

STAND 1

https://www.phonographer.nl/
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De gebogen
UltraWide™ Monitor

Betreed de nieuwe HDR-wereld
HDR is momenteel de norm voor 
hoogwaardige beeldkwaliteit bij 
weergaveapparatuur. De monitor 
ondersteunt HDR 10, geeft HDR-
gecodeerde games weer van de nieuwste 
consoles en HDR-video’s van de 
belangrijkste VOD-streamingdiensten.

HDR-effect op SDR inhoud
Het HDR-effect is een algoritme voor 
beeldkwaliteit om niet-HDR beelden om te 
zetten naar hoogwaardige video’s die 
gelijkwaardig zijn met levendige HDR-
beelden.

Ware kleuren en bredere 
beeldweergave
De LG IPS-monitor biedt onberispelijke 
kleurnauwkeurigheid. Het IPS-beeldscherm 
biedt met een bredere kijkhoek 99 procent 
dekking van het sRGB-kleurenspectrum.

Techniek

Meer ruimte voor multitasking
De UltraWide™ QHD+(3840x1600) resolutie 
komt overeen met drie keer de 16:9 Full HD 
(1920x1080) oppervlakte van een 34-inch 
21:9 QHD tv-beeld; het is dus ideaal voor het 
bekijken en bewerken van meer informatie.

SCHERM MET 3 ZIJDEN ZONDER RAND
Intense visuele ervaring
Deze gestroomlijnde display heeft een dunne 
omlijsting aan drie zijden en rijke basweergave 
voor een intense visuele en auditieve ervaring 
en geen afleiding van het oogverblindende 
precieze, levensechte beeld.

EDGE-ARC DESIGNSTANDAARD
Veelzijdige elegantie
De gebogen standaard verbetert stabiliteit 
voor betrouwbare prestaties. De standard kan 
worden aangepast om de kanteling, hoogte en 
hoek van de monitor te wijzigen voor een meer 
comfortabele kijkervaring.  

LG 38WK95C
BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

HDR 10  |  Scherm met 3 zijden 
zonder rand  |  IPS-display  |  Rijke 
bastonen  |  USB Type-C™

Voor meer informatie

www.lg.com/nl/beamers

http://www.lg.com/nl/beamers
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LG Monitor 21:9 
UltraWide™ is de 

nieuwe norm

21:9 UltraWide™ is de nieuwe norm
De LG 21:9 UltraWide™ is ideaal voor multitasking 
en entertainment en daarom altijd de juiste keus. 
Kies uit een uitgebreide reeks gebogen en platte 21:9 
UltraWide™-monitors, geschikt voor elke situatie. 
Dit 21:9 Curved UltraWide™ QHD-beeldscherm met 
een resolutie van 3440 x 1440 pixels biedt ongekend 
breed zicht tot in alle hoeken. De IPS-technologie 
garandeert visueel comfort én levensechte en 
nauwkeurige kleuren.

Vlekkeloze kleuren
Geniet van gegarandeerd levensechte kleuren dankzij 
sRGB voor 99 procent van de kleurruimte.Tijdens de 
productie worden kleurkalibratietests uitgevoerd om 
de nauwkeurigheid van de kleuren te garanderen.

Technisch designhoogstandje
De nieuw ontworpen ergonomische voet kan snel 
en gemakkelijk worden geïnstalleerd: gereedschap 
is niet nodig. Bovendien garanderen de instelbare 
hoogte en hoek optimaal comfort.

Techniek

LG 34UC88
BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

34” Inch  |  21:9 Curved 
UltraWide™  |  QHD IPS 
Display FreeSync  |  sRGB 
over 99% Colour Calibrated
3 jaar garantie

Efficiënter werken dan ooit
Splits het scherm en gebruik de PIP-
modus om écht te multitasken.
Ongekend inzetbaar. Gebruik OnScreen 
Control en My Display Presets om de 
beeldscherminstellingen met een paar 
muisklikken naar je hand te zetten.

Topgames voortaan met 
een gezichtsveld van 21:9
Steeds meer gamefans profiteren van 
wat 21:9 hen biedt voor hun virtuele 
adrenalinekick. De meesten van hen 
erkennen dat 21:9 gewoon een betere, 
meer realistische, indrukwekkende 
ruimte biedt voor hun gezichtsveld. 
Maar een tijd geleden maakte men 
zich meer zorgen over de gamesector. 
Zouden er voldoende games zijn om op 
de 21:9 te spelen?  

http://www.lg.com/nl


BRENG UW AFDRUKKEN
TOT LEVEN

SureColor SC-P600

Epson introduceert het nieuwe topmodel A3+-fotoprinter die een sublieme kwaliteit
combineert met hoge productiviteit en superieure draadloze connectiviteit. Dankzij de
nieuwe 9-kleuren UltraChrome HD-inktset met levendig magenta voor een zeer breed
kleurenspectrum en de hoogste zwartdichtheid* (2,86 Dmax op Premium Glossy Photo
Paper), is deze printer goed voor afdrukken met diepe rijke zwarttinten en uiterst vloeiende
gradaties in tinten.

www.epson.nl

* Vergeleken met A3+-fotoprinters van de concurrentie met
een inktset van 6 kleuren of meer, beschikbaar vanaf juli 2014.

680 Epson ad Fotofair_PhotographyShow_LB_v5AW.indd   1 16/02/18   11:27

http://www.epson.nl
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Techniek

De LG MiniBeam

LG HF85JS 
DESKTOPPROJECTOR
BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

Projector helderheid: 1500 ANSI lumens
Projectietechnologie: DLP  |  Projector native resolutie: 
1080p (1920x1080)  |  Levensduur lamp: 20000 uur
Focus: Handmatig  |  Throw ratio: 0.19:1  |  Formaat analoog 
signaal: NTSC, NTSC 4.43,PAL, PAL M, PAL N, SECAM
Ondersteunde video-modi: 480i,480p,720p,1080i,1080p
Geluidsniveau: 30 dB, (spaarzame modus): 26 dB
Operating systeem versie: webOS 3.0  |  Beeldverhouding 
16:9  |  Projectieafstand 447mm tot 573mm
Schermafmeting 228cm tot 305cm  |  Energieverbruik 140W

LG PH30JG
BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

Energievoorziening Accu  |  Accu duur 4 uur 
Projectietechniek DLP Type lichtbron LED
Native resolutie 1280 x 720 pixels Lichtsterkte 
250 lumen  |  Contrastverhouding 100, 
100000 : 1  |  Levensduur Lamp 30000 uur
Geluidsproductie (normaal) 29.0 dB Max. 
projectie afstand 3.17 meter
Max. Beelddiameter 2.54 m
Stroomverbruik (normaal) 40 Watt

Voor meer informatie

www.lg.com/nl/beamers

http://www.lg.com/nl/beamers
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CAMERA + LENS = CASHBACK
Voorbeeld: je koopt een EOS 6D Mark II, en vervolgens (tot 90 dagen 
later) een EF24-70mm F4L USM lens: je krijgt dan €100 terug van Canon! 
Ga naar canon.nl/lens-promo of nl.canon.be/lens-promo, want er zijn 
honderden combinaties mogelijk!

S H O OT   REMEMBER  SHARE

Ga voor meer informatie naar canon.nl/lens-promo of nl.canon.be/lens-promo
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ISO RANGE

64-25600

UP TO 9 FPS*

9
UP TO

DAVID YARROW INTRODUCEERT DE FULL-FRAME NIKON 
D850. Wildlife fotograaf David Yarrow kon zijn persoonlijke visie in beeld brengen 

dankzij de ultieme combinatie van snelheid, detail en precisie van de Nikon D850. 

De lichtgevoelige FX-formaat sensor heeft een zeer hoog oplossend vermogen van 

ISO 64-25.600 en gebruikt een effectieve resolutie van 45.7 megapixels om beelden 

van 45.4 MP te produceren. Voer beeldsnelheid op naar maximaal 9*bps, maak echte 

full-frame filmopnamen in 4k UHD of maak 8K** time-lapse films. Ervaar flexibiliteit 

zoals nooit tevoren en lees meer over de Nikon D850 op nikon.nl/D850

* Vereist de optionele MB-D18 multifunctionele battery pack en de EN-EL-18B accu.
** Vereist instellingen voor intervalopname en software van derden.

I AM RELENTLESSI AM RELENTLESS
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