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In de moderne video camcorders is alles wat maar enigszins automatisch 

kan ook zo gemaakt. Dat is makkelijk voor de gebruiker, maar niet altijd 

doeltreffend in gebruik. 

OPDRACHT 1:

Als je camcorder de mogelijkheid heeft om die automatiek uit te 

schakelen, probeer dat dan eens. 

Zoek even met de gebruiksaanwijzing van de camcorder erbij, want een 

camcorder op handinstelling zetten is niet voor alle apparaten gelijk. 

A = automatisch

M = handmatig (manual)

Zet de camera weer terug op A
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Globaal onderscheiden we daglicht, kunstlicht en TL-licht. Onze hersenen passen 

zich onmiddellijk aan aan deze verschillende lichtbronnen. Deze bronnen geven op 

video een groot verschil in kleur. Zo is daglicht blauw, TL-licht groen en kunstlicht 

rood van tint. We zeggen dat ze elk een eigen kleurtemperatuur hebben.

Daglicht zonder instellen witbalans 
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TL-licht zonder instellen witbalans 

Kunstlicht zonder instellen witbalans 
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Zonlicht, daglicht, kunstlicht en TL-licht
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OPDRACHT 2:

Zet de camera op

Zoek even met de gebruiksaanwijzing van de camcorder 

erbij, want een camcorder op handinstelling zetten is niet 

voor alle apparaten gelijk. 

Zet de camera weer terug op A

 

 

Dia 9 

De Camera Videoom Heerlen 2010 9

OPDRACHT 3:

Zet de camera op

Zoek even met de gebruiksaanwijzing van de camcorder 

erbij, want een camcorder op handinstelling zetten is niet 

voor alle apparaten gelijk. 

Zet de camera weer terug op A
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De witbalans kan automatisch ingesteld 

worden

de witbalans handmatig aanpassen aan 

het omgevingslicht.
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Camcorders belichten altijd 

gemiddeld. Dat wil zeggen dat als er 

veel donkere en goed verlichte delen 

in een beeld zitten, dan is het 

donkere deel te donker, en de lichtste 

deel te licht. 
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 De camera wordt op een wit blad papier gericht en de witbalans 
wordt 'vastgezet'. Zo weet de camera wat wit is in deze 
specifieke lichtsituatie.

 Bij een andere lichtsituatie moet dus weer opnieuw de 
witbalans ingesteld worden.
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Handmatig belichten
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OPDRACHT 4

Zet de camera op

Zoek even met de gebruiksaanwijzing van de camcorder 

erbij, want een camcorder op handinstelling zetten is niet 

voor alle apparaten gelijk. 

Zet de camera weer terug op A
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De witbalans instellen met de grijskaart. 

Deze kaarten zijn kleur neutraal (R, G en B hebben dezelfde waarde). 

Het object heeft hiermee dus een stabiele kleurwaarde gekregen. De 

enige variabele in het hele verhaal wat overblijft is de lichtbron.
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1.- Film in de zaal 2 min. Film niet op automaat, maar gebruik een van de 

belichtingsmogelijkheden.

Film buiten 2 min

Film buiten met handmatig belichten. 2 min

2.- Demonstratie door aansluiting van de eigen camera op de beamer.

 

 

 


