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Rosendal-sterrehemel 
Lensopening: f4; Sluiterspoed: 30 sekondes; Fokale lengte: 10 mm  
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Wil jy graag 'n bydrae lewer tot Towerlantern se nuusbrief?  
Kontak ons gerus vir meer inligting hieroor! Towerlantern 

behou die reg voor om sekere artikels / foto's nie te 
plaas nie. Menings uitgespreek in artikels is dié van die 

skrywers, en nie van Towerlantern self nie. Ons ontvang ook 
advertensies, doen gerus navraag.

Ons wil graag aan die begin van die nuwe jaar gesels oor sterfotografie. Ons het ook reeds 
voorheen in 2020 se April-uitgawe van Fotografienuus gesels oor maanfotografie. 

Slaan dit ook na.
Miskien is hierdie nie ’n onderwerp wat almal interesseer nie. Beskou dit dan wel só dat jy, 

as fotograaf, tog in staat moet wees om vir iemand te kan verduidelik hoe om so iets te doen.
Ook nou, gedurende die somer en komende herfs, het ons die wonderlikste aande om 

buite te wees. Hoewel – en dit is nie as ’n snaaksigheid bedoel nie – die winter is eintlik die 
beste tyd vir sterfoto’s want dan is die hemelruim skoner en byna wolkloos. Maar ons sal 
nie nou al na die winter mik nie. Met mooi wolke en reën in die lug, gesels ons nou oor 
somerster-fotografie. 

Saam met die mooiheid van die veld en ons land (vergeet van virusse, gate en politici) 
wens ons jou ’n voorspoedige 2021 toe. Ry versigtig en bly gesond.

Towerlantern Fotografie
- januarie 2021 -

http://www.colourcode.co.za


voorbladfoto
Oor die voorbladfoto maak ons die volgende opmerkings; ons doen dit puntsgewys vir 
duidelikheid:
•	 Die voorbladfoto is in die aand geneem vanaf ’n klein dorpie, Rosendal, in die Vrystaat, 

waar die naglig nie te skerp is nie.
•	 Die kamera is gemonteer op ’n driepoot vir stewigheid.
•	 Die foto is met ’n wyehoeklens (10-20 mm) geneem. Dít het die voordeel dat daar op 

so ’n manier ’n wye gebied van die naghemel vasgevang kan word.
•	 Die sterre vertoon nagenoeg punte, sodat die sterrebeelde mooi duidelik is, naamlik die 

Suiderkruis bo in die foto en die Wysers onder in die foto, bokant die linkerkant van die 
hekkie.

•	 Omdat die aarde draai en die sterre dus “beweeg” (soos die son in die dag) moes daar 
vinnig gespeel word om redelike skerp sterpunte te kry (die sluiterspoed moet dus kort 
wees). Die volgende sake is hier van belang:

 3 Die lensopening, f4, is groot vir die maksimum hoeveelheid lig en om dus die 
sluiterspoed te verkort.
 3 Die foto is suidwaarts gemik, waar die sterre “stadiger” beweeg as byvoorbeeld 
sterre op die ewenaar.
 3 Die wyehoeklens druk ’n groot veld in ’n klein gebied in wat ook tot gevolg het dat 
die sterre “stadiger” beweeg.

•	 Die bedoeling is nie hier om sterstrepe af te neem – lees die Riglyne vir sterstreepfotografie 
verderaan as jy wonder hoe dit gedoen word.

•	 Moontlik is die heel belangrikste saak by sterfotografie dat jy nie moed moet verloor nie. 
Hou aan totdat jy dit regkry.
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ViR 

STeRFOTOgRAFie
Of jy nou sterpunte (soos in die voorbladfoto) of sterstrepe (soos in die bespreking verderaan) wil kry, hou die volgende 
sake in gedagte:

 3 Wees bewus van die feit dat die maan, planete, sterre, ensovoorts, almal, soos die son, van oos na wes “beweeg”, as 
gevolg van die aarde se rotasie. 
 3 Wees bewus van die feit dat die sterre (weens hul groot afstand vanaf die aarde) vas vertoon ten opsigte van mekaar, 
terwyl die maan en planete (weens hul “klein” afstand vanaf die aarde) bewegend vertoon ten opsigte van die steragter-
grond.
 3 Onthou ook dat alles in die lugruim rondom ’n denkbeeldige punt, genoem die hemelse suidpool, roteer. Om dié punt 
rofweg te bepaal, kyk reguit suid langs die horison en van daar af 27 grade (vir Potchefstroom, andersins jou breedte-
graad) in die lug op.
 3 Sorg dat jy beslis ’n goeie driepoot het – daar is geen ander manier wat ordentlik werk nie.
 3 Kontroleer (vir sterstrepe) dat jou kamera die B-stelling (engels: bulb setting) het sodat jy ’n sluiterspoed van langer as 
30 sekondes kan kry. Pluis voor die tyd goed uit hoe dit werk.
 3 Soek na ’n redelike donker omgewing en moenie skerp ligte naby jou hê nie.
 3 Doen jou kamera se instellings verkieslik wanneer dit nog skemer is.
 3 Fokus reeds vooraf met-die-hand (nie outomaties nie!) op ’n ver onderwerp en moenie verder aan die fokussering stel 
nie; behalwe om later hoogstens ’n fyn fokusverstelling te doen.
 3 Besef dat jy in ’n veilige omgewing moet wees sodat jy rustig en op jou tyd jou fotosessie kan uitvoer.

Wenke

Towerlantern Fotografie
- januarie 2021 -



vir sterstreepfotografie

inyala Lodge, Potchefstroom-sterrehemel 
Lensopening: f8;  
Sluiterspoed: 3462 sekondes (58 minute); 
Fokale lengte: 13 mm

Kyk op die volgende bladsy 
om te sien hoe om hierdie 

uitdaging aan te pak.
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Omdat sterstreepfotografie meer uitdagend is as sterpuntfotografie gee ons hier aan eersgenoemde aandag.

Die volgende sake is belangrik in jou voorbereiding:
 3 gebruik die wydste lens wat jy tot jou beskikking het.
 3 Sorg baie, baie beslis dat die battery in die kamera vol gelaai is – vir in geval jy die sluiterspoed ’n uur of langer wil maak.
 3 Kry ’n geskikte lugruim-gebied, verkieslik in die riging van die hemelse suidpool. Beproef wel verskillende rigtings, selfs 
suidoos, soos in die foto hierby.
 3 Begin met ’n sluiterspoed van hoogstens 5 minute totdat jy die saak regkry.

Volg die volgende werkwyse:
Tipe lens: Hoe wyer die lens hoe beter.
Portret-/Landskapformaat: Die keuse is joune; my eerste keuse is wel landskapformaat. 
iSO: Hou die iSO so laag as moontlik. As jou kamera ’n Long exposure noise reduction-stelling (of iets soortgelyk) het, skakel 
dit aan. 
Witbalans: Die witbalans is nie besonder belangrik nie. Kies miskien wel eerder ’n warm kleur as ’n koue. 
Keuse van fokuspunt: Kies ’n wye gebied, verkieslik met helder planete of sterre in dié gebied. (Planete is altyd net te sien in die 
breë gebied waar ons die son en maan ook sien.)
Fyn fokussering: Kontroleer weer die fokussering.
Lensopening: Kies ’n mediumgrootte tot groot lensopening.
Sluiterspoed: Begin met 10 sekondes, en kontroleer die beligting. gaan dan verder tot 5 minute en kontroleer elke keer. As jy 
tevrede is, kies langer sluitertye, tot 60 minute. Drink intussen – in die donker – koffie en ontspan.  

vir sterstreepfotografie
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Ons noem ’n paar interessanthede in verband met sterrekundige fotografie.  
Lees self meer daaroor by  https://en.wikipedia.org/wiki/Astrophotography#History

Die eerste poging om ’n sterre-
kundige foto te neem, is in 1839 
gedoen deur Louis Daguerre. Hy is 
ook die uitvinder van die Daguer-
reo tipe-tegniek wat gebruik is vir 
die eerste foto’s.

Die eerste sonfoto is in 1845 geneem deur 
die Franse fisici Léon Foucault en Hippolyte 
Fizeau; ook met die Daguerreotipe-proses. 
Foucault is ook die ontwerper van die 
Foucault-slinger (of -pendulum) waarmee 
aangetoon word dat die aarde roteer.

 
Baie verskillende sterrekundige voorwerpe is sedert die 1840’s 
gefotografeer. Dié fotogenre, astro fotografie, is oor die jare baie 
verfyn. een voorbeeld is komete. Die Wikipedia-foto hierby is 
dié van die komeet Hale-Bobb, geneem op 29 Maart 1997. Die 
sluiterspoed is 2 minute en dis met ’n vaste driepoot geneem. Die 
boom in die foto is verlig met ’n sterk flitslig – ’n wenk om te onthou.

Die komeet ikeya-Seki was in 
1965 baie helder te sien, en 
oor dié komeet word gesê: “it 
proved to be one of the brightest 
comets seen in the last thousand 
years, and is sometimes known 
as the great Comet of 1965 
(Wikipedia). Die foto hierby wys 
die aanskoulikheid daarvan. Dit 
is geneem vanaf die Vrystaatse 
dorp Bethulie gedurende Ok to-
ber 1965 met behulp van ’n vaste 
driepoot (vandaar die ster strepe).

’n PAAR STeRReKunDige FeiTe

Die eerste foto van die Maan se agterkant is geneem op 7 
Oktober 1959. Omdat die maan voortdurend sy “gesig” na 
die aarde toe wys, was dié toneel, so onskerp soos dit is, die 
eerste aanskoue deur die mensdom van die agterkant van 
die maan. Dit is geneem vanuit die onbemande Russiese 
ruimtetuig Luna 3.
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  ... Wie’s die beste in die land? My kamera of jou kamera?

Bedoelende: Watter kamera is die beste, die ou bekende DSLR-kamera of die nuwerwetse spieëllose kamera? 

Jy het dalk onlangs ’n geskenkbewys gekry waarmee jy ’n nuwe kamera kan koop. Watter keuse moet jy maak?

Ons wil / kan nie ’n mening hieroor gee nie. Maar kom ons gesels wel oor die basiese verskil in die toneelverwerking tussen 
’n DSLR-kamera en ’n spieëllose (engels: mirrorless) kamera. gestel, om dit maklik te maak, jy fotografeer ’n enkele ligpunt, 
byvoorbeeld ’n helder ster. Ons onderskei die werking van dié twee kameratipes soos volg:

By ’n DSLR-kamera (dus, met ’n LCD-skerm en ’n optiese beeldvinder) gebeur die volgende:
 3 ’n enkele ligstraal kom vanaf die ster, 
 3 die ligstraal gaan deur die lensstelsel van die kamera tot in die kamera, 
 3 in die kamera kaats ’n spieël die ligstraal opwaarts na ’n vyfkantige prisma (die knobbel bo-op die kamera), 
 3 en vanaf hierdie prisma word die ligstraal gekaats na die  (optiese) beeldvinder.
 3 Wanneer die sluiterknoppie gedruk word, swaai die spieël opwaarts weg en die ligstraal tref die LCD-sensor direk.

By ’n spieëllose kamera (dus, met ’n LCD-skerm en ’n elektroniese beeldvinder) gebeur die volgende:
 3 ’n enkele ligstraal kom vanaf die ster, 
 3 die ligstraal gaan deur die lensstelsel van die kamera tot in die kamera, 
 3 in die kamera tref die ligstraal direk die LCD-sensor.
 3 gelyktydig word die beeld op die LCD-sensor elektronies herlei om ’n beeld in die (elektroniese) beeldvinder te skep.

As jy meer oor hierdie sake wil weet, besoek gerus die webblad
https://www.digitalcameraworld.com/features/dslr-vs-mirrorless-cameras-how-do-they-compare

Spieëltjie, spieëltjie aan die wand ...
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inspirasie-idee: besoek webblaaie

Dikwels wil ’n fotograaf sommer net iets nuuts 
probeer of iets buite die boks afneem. Maar, 
die idees wil nie kom nie.
een metode om by dié probleem verby te kom, 
is om bloot na idees op internet te soek. Die 
webblad
https://fixthephoto.com/creative-photography-
ideas.html gee ’n verskeidenheid idees. een 
idee is makrofotografie. En miskien is die foto 
hierby van Shikhei goh vanaf dié blad net die 
regte inspirasie vir jou.
geniet dit.

Wees bewus van wat om jou aangaan

Ons raak almal so in vervoering wanneer ons foto’s neem dat jy glad 
nie oplet wat om jou aangaan nie. Ons het almal begrip daarvoor want 
fotografie is ook skeppend en jy wil nie die heel tyd oor jou skouer loer nie. 
Wees nogtans bewus van alles wat om jou aangaan!

Wat ons hier skryf is nie maar sommer net ’n algemene bangmaak-
opmerking nie. Dit het ongelukkig presies só gebeur met Maryke Schoonen, 
een van ons toegewyde fotografievriende.

Maryke vertel: “Ons was 6 mense die afgelope naweek op ’n  fotosessie 
naby die Smuts-huis in irene, Centurion, waar ons deur 6 gewapende 
rowers oorval is en hulle alles van ons gesteel het. inkluis ons karre en 
al ons fotografietoerusting.” Gelukkig is Maryke se motor intussen gevind, 
sonder skade.

Van Towerlantern se kant kan ons maar net sê: Ons meelewing gaan uit na 
julle. Sterkte met die beslommernis wat nou volg.

Baie belangrike saak
Dis baie belangrik om ’n lys van al jou fotografie-toebehore saam 
te stel, selfs met foto’s daarby. Onthou in die besonder ook om 
kameras en lense se reeksnommers neer te skryf. Kontroleer die 
versekeringsaspek van jou kameras.
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PLAnne VORenTOe ... 

Ons staan aan die begin van 2021. Vorige 
jare is daar reeds gedurende Desember 
datums beplan vir die aanbied van ons 
plaaslike klasse. nou kan ons nog steeds 
nie. Die aanlynkursusse kon gelukkig 
altyd nog steeds op hul eie aangaan.
nou, met die nuwe vlaag van die Covid-
19-plaag, besef ons weereens dat ons 
hoogstens kan beplan, en niks meer nie. 
Maar ook dit is makliker gesê as gedoen.
Ons besluit is dus om tans nog geen 
plaaslike klasse te organiseer nie. nuwe 
sake wat ons wel beplan, is die volgende 
(alles in ’n aanlynvorm):

 3 gesamentlike aanlyn-groepsklasse 
op verskillende vlakke, en
 3 ’n Towerlantern-fotovriende-groep 
(sien verder).

Ons wil steeds op ’n sinvolle manier met 
ons kursusse aangaan. Ons besef baie 
van ons fotografie-vriende hou van die 
samesyn van ’n klasgroep, maar tans is 
dit die beste wat ons kan doen.
 

Aanlynkursusse
Ons bied vier verskillende aanlynklasse in Afrikaans aan:

 3 ’n eerstevlakkursus waarin ons by die heel begin begin. Dié kursus 
behels sake soos komposisie, lig en kamera-instellings. As jy wonder 
waar jy moet begin, dan is dit hier. Die kursus kan enige tyd begin. 
Aantal lesings: 6; verminderde prys: R1000.
 3 ’n gevorderdevlakkursus waarin ons die basiese onderwerpe  van die 
eerstevlak verder voer. Aandag word aan verskeie genres gegee en 
die lyn word verder deurgetrek na impressionistiese fotografie. Ook 
hierdie kursus kan enige tyd begin. 
Aantal lesings: 8; verminderde prys: R1000.
 3 ’n Spesialiskursus waarin op enkele onderwerpe (3 tot 4 per kursus) 
gekonsentreer word. Hierdie kursus word samelopend met die plaaslike 
kursus aangebied. Die volgende geleentheid is vroeg volgende jaar. 
Aantal lesings: 8; verminderde prys: R1000.
 3 ’n Selfoonkamerakursus waarin die basiese elemente van fotografie 
bespreek word, met toepassing op jou selfoon. in hierdie kursus sal jy 
meer leer hoe om besondere foto’s te neem tot hoe om fotoverwerking 
op jou selfoon te doen. 
Aantal lesings: 4; prys: R500.

 
Doen vir al hierdie kursusse navraag by: johan@towerlantern.co.za 
Daar is steeds die permanente reëling dat daar ’n goedkoper tarief is as twee 
persone uit dieselfde gesin saam aan ’n kursus deel het.
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Neem jy besigheidsfoto’s? 
Dit gebeur soms dat ons by Towerlantern navrae kry of ons sou kon 
help met die name van fotograwe wat een of ander geleentheid kan 
fotografeer. 

Ons wil graag die volgende diens lewer aan alle lesers wat een of 
ander fotografiebesigheid bedryf, naamlik om ’n lys saam te stel van 
fotografiese dienste. Jou dienste kan iets eenvoudig wees van enkele 
fotosessies tot meer uitgebreide fotogeleenthede, byvoorbeeld soos 
dié van ’n huweliksgeleentheid. Dit kan ook ’n verwante besigheid 
wees soos bladuitleg.

Laat weet ons asseblief daarvan sodat ons ’n lys kan saamstel. 
Moenie beskeie wees nie; selfs as jy so iets nog net een keer gedoen 
het, laat weet ons. Stuur jou basiese besonderhede vir ons, naamlik: 

 3 naam en van
 3 besigheid se naam
 3 selfoonnommer
 3 tipe fotografie.

Ons plaas ook gratis klein advertensies van jou besigheid in 
Fotografienuus. Doen navraag daaroor. As dit groter advertensies is, 
kan ons ook help met die uitleg daarvan.

advertensie

Het jy 'n dagboek nodig met 
meer spasie as die gewone? 

Koop die ontwerp en  
druk dit self uit! 

Koop sommer direk by 
www.etsy.com/shop/
ColourcodeDesigns  
of stuur 'n e-pos na  

fransa@colourcode.co.za  
as jy die Afrikaanse 
weergawe wil koop.
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Meeste kameras het die keuse RAW of RAW+JPeg of JPeg op hul spyskaarte. gewoonlik sê ons aan ons studente om hul 
kameras op die laaste keuse, naamlik JPeg, te stel. en dan, as jy groot verwerkings aan jou foto’s wil doen, op RAW+JPeg. Maar 
nooit net op RAW alleen nie. en dan is daar dalk op jou kamera ook nog fyner verstellings van albei stellings.

Die vraag ontstaan: Wat word bedoel met RAW en 
JPeg? Ons wil meer lig op hierdie twee uitdrukkings 
bring. Ons gebruik ter wille van verduideliking die foto 
hierby se inligting.

groot groottes: Die foto is in RAW+JPeg geneem. in 
RAW is die grootte 27 MB (“meg”) en in JPeg is dit 
5 MB. Die verkleinde weergawe wat in die Microsoft 
Word-weergawe van Fotografienuus gebruik word, 
is 0,8 MB. As ’n verdere vergelyking, die uiteindelike 
PDF-weergawe van Fotografienuus wat jy voor 
jou sien, is in geheel ongeveer maar 2 MB. Besef 
dat die RAW-weergawe in vergelyking met die 
JPeg-weergawe baie meer plek opneem op jou 
kameraskyfie en op jou rekenaar. 

RAW teenoor JPEG
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Fotodata: Die oomblik as jy ’n foto neem, soos die een hierbo, word daar elektroniese inligting versamel op die kamerasensor. 
Dié inligting moet verwerk en gestoor word. Om dit te visualiseer, dink aan die volgende: Jy het ’n 8x8 skaakbord voor jou met 
verskillende skaakstukke daarop versprei. Jy moet al 64 blokkies se omstandighede (kleur, posisie, tipe skaakstuk) per teks na 
iemand toe stuur. Jy kan ’n kode getalle-gewys saamstel, een string getalle per blokkie; altesaam dus 64 stringe getalle. Dié kan 
jy dan aanstuur. Dink só aan al die inligting van ’n enkele foto op die kamerasensor. Ons noem dit die fotodata. Dis skaakblokkies 
noem ons pixels. 

Van groot na klein: Die hoeveelheid fotodata van een enkele foto is baie groot (27 MB soos vroeër genoem) en dis onverwerk. Dit 
is die RAW-data. Met sekere fotoverwerkingsprogramme kan dié data hanteer en verwerk word – byvoorbeeld met PhotoShop. 
Andersins kan dit outomaties in die kamera verklein word. Dan is dit in die JPeg-formaat. Met laasgenoemde proses word die 
foto dus van groot na klein verander en dit neem dan veel minder ruimte in die kamerageheue in beslag. Jy kan dit dan met ’n 
elementêre fotoprogram verwerk.

JPeg: Die akroniem, JPeg, is ’n letterafkorting van Joint Photographic experts group, die naam van die komitee wat die JPeg-
standaard ontwikkel het. Die bedoeling met die JPeg-standaard (saamperstegniek) is om ’n groot volume digitale inligting 
elektronies te verminder na ’n hanteerbare hoeveelheid inligting. Tipies is so ’n vermindering in die verhouding 10:1 met weinig 
verswakking van die beeldkwaliteit. (Lees meer oor hierdie saak by JPeg, Wikipedia.) 

Wiskunde: Hoe is die JPeg-standaard ontwikkel? Die vinnige antwoord, en daarmee sluit ons hierdie saak af, is dat dit op verskeie 
wiskundige tegnieke gebaseer is. Die heel basiese wiskundige proses staan bekend as ’n diskrete cosinus transformasie-tegniek. 
Dié is op sy beurt weer ’n spesiale geval van Fourier-transformasies, ’n afdeling van Toegepaste Wiskunde wat studente in hul 
derdejaar bestudeer.

Hoop jou asem kon hou tot hier toe! Besef maar net dat alle tegniese / tegnologiese sake waarmee ons te doen kry goed begrond 
is. en die heel maklikste is, aanvaar die tegnieke! nou weet jy dat RAW en JPeg ook goed begrond is.

RAW teenoor JPEG
vervolg
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Word deel van Towerlantern se fotovriende
Dit blyk dat baie van die studente van Towerlantern Fotografie na afloop van ’n kursus nog steeds voel hulle wil aanhou foto’s 
neem. natuurlik sal sommige dit indiwidueel wil doen, maar ander verkies die samesyn en die ligte druk van ’n groep. Daarom 
het ons besluit om hulp aan te bied in die vorm van wat ons Fotovriende noem.  

Die werkwyse van die fotovriende-groep is dat daar maandeliks ’n foto-opdrag gegee sal word wat gedoen en ingestuur moet 
word. Dit sal dan bestudeer word en terugvoer sal verskaf word (in ’n groot mate soos wat die huidige kursusse tans verloop). 

Hiermee word jy uitgenooi om by die fotovriende-groep aan te sluit. Die meer gedetaileerde inligting is soos volg: 

Beplanning: Die fotovriende-groep is informeel. Jy kan aansluit vir ’n korter of langer tyd – daar is geen voorskrif nie; ook geen 
fynskrif nie. Die idee is dat jy van tyd tot tyd foto-opdragte kry om uit te voer.

Vereistes: ’n SLR-kamera met verstelbare instellings is noodsaaklik. So ook ’n driepoot. 

Aanvangsdatum: Die begindatum is DV 1 Januarie 2021. Jy kan egter op enige latere tydstip bykom en ook geleenthede 
oorslaan. Daar is geen vaste tema nie – elke maand is op sy eie. 

Werkwyse: ’n Opdrag word aan die begin van ’n kalendermaand gestuur. Die opdragfoto’s, in die vorm van ’n PowerPoint-
aanbieding met hoogstens 5 foto’s, moet teen die 25e van die maand ingestuur wees. evaluering sal binne die daaropvolgende 
10 dae gedoen word en aan almal gestuur word. So kan almal by almal leer.

Fooi: Daar is drie registrasie-moontlikhede:
 3 Maandeliks: R50 per maand
 3 Kwartaalliks: R135 per kwartaal
 3 Jaarliks: R480 per jaar

Kontakpersoon en -adres: Johan de Klerk 082-884-7061; johan@towerlantern.co.za
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