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Fotografie met de iPhone 11
Bert van Dijk, vrijwilliger HCC!apple

De nieuwste iPhone is een mobiele fotografietopper

iPhones zijn al jaren erg populair bij fotografieliefhebbers.
Ook de Android‐concurrentie zat echter niet stil. De laatste
tijd kwamen er enkele high‐end Android‐smartphones op de
markt waarmee je ook bij weinig licht heel mooie foto’s
kunt maken. Met de iPhone 11 en de twee iPhone 11 Pro‐
modellen is Apple weer helemaal terug aan de mobiele foto‐
grafie‐top. De nieuwe nachtmodus wordt automatisch inge‐
schakeld als er te weinig licht is (er verschijnt dan linksbo‐
ven een maantje) en dat geeft verbluffende resultaten. Met
de groothoeklens krijg je veel meer op de foto en een mooi
ruimtelijk effect.

Welke iPhone kun je het best kiezen?

Voor € 350 en € 450 extra krijg je bij de twee iPhone Pro‐mo‐
dellen een OLED‐scherm en een extra telelensje. De andere
twee lenzen zijn echter veel belangrijker en die zijn op alle
iPhone 11‐modellen exact gelijk aan elkaar. Je maakt dus
met de iPhone 11 net zulke mooie foto’s als met de Pro‐mo‐
dellen. Ook de processorsnelheid en de overige mogelijk‐
heden zijn identiek. De iPhone 11 heeft dan ook duidelijk de
beste prijs‐kwaliteitverhouding. De nieuwe nachtmodus is zó
goed dat je nu echt niet meer de € 100 goedkopere iPhone Xr
moet kopen. Dat model heeft ook een langzamere processor
en een veel kortere accuduur.

Een nieuwe voordelige snelle iPhone

Volgens aanhoudende geruchten komt Apple in maart 2020
met een goedkope snelle ‘iPhone SE2’ die waarschijnlijk
iPhone 9 gaat heten. Als dat model inderdaad dezelfde pro‐
cessor krijgt als de iPhone 11, beschikt dat budgettoestel
vrijwel zeker ook over de nieuwe nachtmodus. Wat je waar‐
schijnlijk niet krijgt is die extra groothoeklens. Daardoor kun
je geen gebruik maken van de portretmodus, waarmee je
ook achteraf de achtergrond scherper of donkerder kunt ma‐
ken. Uiterlijk gaat die iPhone 9 lijken op de iPhone 8, maar
van binnen wordt die dus net zo snel als de iPhone 11. Is een
kleine betaalbare smartphone voor jou belangrijk? En vind je
het ook belangrijk dat je mooie foto’s kunt maken bij heel
weinig licht? Als het antwoord op die twee vragen ‘ja’ is, kun
je met je aanschaf beter nog even wachten op de iPhone 9.

Is je iPhone nog niet aan vervanging toe?

Heb je een iPhone die nog niet aan vervanging toe is, dan
kun je bij weinig licht ook met de NeuralCam‐app veel bete‐
re foto’s maken. Met deze app, die slechts € 3,49 kost, maak
je zonder statief diverse opnames die achteraf gecombineerd
worden tot een heldere foto met weinig ruis. De app haalt
daarbij weliswaar niet het niveau van Apple’s nightmode,
maar in een test tussen diverse low‐light camera‐apps kwam
de NeuralCam‐app wel als een overtuigende winnaar tevoor‐
schijn. Je moet voor de NeuralCam‐app wel beschikken over
ten minste een iPhone 6 en iOS 12.

De tien beste fotografietips voor de iPhone 11

Door de nieuwe fotografiemogelijkheden van de iPhone 11 en
beide Pro‐modellen is de bediening van de camera‐app an‐
ders dan bij de eerdere iPhones. Daarom geven we je hier‐
onder een handig overzicht van de beste tips om nog meer
uit de camera‐app van de nieuwste iPhones te halen. De tips
3, 6 en deel 2 van 9 kun je ook op oudere iPhones gebruiken.

Met de night mode van de iPhone 11 Pro Max heeft fotograaf
Ryan Russell deze indrukwekkende concertfoto gemaakt

De iPhone 11
heeft een lens
minder, maar
wel de beste
prijs/kwaliteit‐
verhouding

De Night modefoto links is duidelijk beter dan de NeuralCamfoto rechts
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1) Veeg het camerascherm omhoog of tik op het haakje midden
bovenaan het scherm om met de timer (bij de pijl in afb. 1)
automatisch na x seconden een foto te maken. Met een stan‐
daardje kun je zo zelf ook op een groepsfoto staan.

2) Zet de flitser standaard op uit. Met de nieuwe nachtmodus
van de iPhone 11 maak je bijna altijd veel mooiere foto’s.
Alleen als er helemaal geen licht is, dan kun je de flitser
een keer gebruiken.

3) Tik op het scherm op wat je scherp op de foto wilt heb‐
ben. Er verschijnt een vierkant kader omheen (zie afb. 1).
Als je hierna je vinger omhoog of omlaag beweegt ver‐
schijnt er rechts naast het vierkante kader een zonnetje
en kun je de foto lichter of donkerder maken.

4) Rechtsboven kun je live‐foto’s aanzetten. Je maakt dan
eigenlijk korte filmpjes van enkele seconden, waaruit je
achteraf in de camera‐app na de keuze voor wijzigen en
het ronde live‐logo de beste foto kunt kiezen.

5) Via de getallen onderin het scherm (zie afb. 1 voor een Pro
model 0,5, 1 en 2) kies je de groothoek‐, standaard‐ of
telelens. Als je op de getallen naar links of rechts veegt,
kun je met een soort draaischijf (zie afb. 2) ook een
tussenwaarde kiezen. Je maakt dan wel gebruik van een
digitale zoom, wat de resolutie van de foto iets verlaagt.

6) In liggend formaat kun je de panoramastand van je iPhone
ook gebruiken om een hoog gebouw helemaal op de foto
te krijgen. Na het indrukken van de opnameknop beweeg
je iPhone dan in de richting van de Pijl. Als je klikt op de
pijl kun je de richting van die pijl overigens veranderen.
Om de opname te stoppen druk je nogmaals op de opna‐
meknop.

7) Bij de iPhone 11 werkt de portretstand nu met de stan‐
daardlens ook met dieren en andere voorwerpen. Gebruik
de portretstand eens zodat je achteraf in de foto‐app na
de keuze wijzigen via de schuifbalk de achtergrond
onscherp of donker kunt maken.

8) Vanuit de fotostand kun je direct filmen door de opname‐
knop helemaal naar rechts te schuiven (zie afb. 3). Tijdens
het filmen kun je met de witte opnameknop ook foto’s
maken. Het filmen stop je door rechts op de rode filmknop
te drukken.

9) Door de opnameknop snel naar links te vegen, kun je heel
snel achter elkaar foto’s maken. Het aantal foto’s dat je
maakt, zie je in de opnameknop. Met een druk op de
opnameknop stop je met opnemen.
Bij eerdere iPhones houd je de opnameknop iets langer
vast om snel meer foto’s te maken. Met de volumeknop als
ontspanknop voorkom je dat je per ongeluk extra foto’s
maakt.

10) Via Instellingen > Camera kun je ervoor kiezen om extra
foto‐ en video‐opnames buiten het kader te maken. In de
foto‐app kun je dan tot dertig dagen na de opnamedag
beelden kiezen met een grotere kijkhoek. Na die 30 dagen
worden de niet gekozen opnames automatisch verwijderd.

Bovenstaande tips zijn afkomstig uit de maandelijkse iPhone‐
en iPad‐tiplijst van HCC!apple.
Als je via apple.hcc.nl je HCC‐lidmaatschap uitbreidt met de
interessegroep HCC!apple ontvang je automatisch elke
maand nieuwe iPhone‐ en iPad‐tips.

Afbeelding 1: Met veeg omlaag zie je op de iPhone 11 bij de extra
instellingen ook de timer

Afbeelding 2: Met een veeg opzij over de lens getallen kies je voor
een digitale zoom

Afb 3: In de fotostand ga je met opnameknop naar rechts direct
filmen




