HET

NIGEEtrHTE FtrTtrEEVtrEL?

FOTO AN 617
EEN
MIDDENFORMMT
6X17CM
PANORAMACAMERA
SPREEKT
TOT
DEVERBEELDING,
WANT
DIEGEEFT
WAANZINNIGE
NEGATIEVEN
ENDIA'S.
ERZIJN
VEEL
TYPEN
GEMMKI
I\4MBTEGENWOORDIG
WORDT
DE
SPOELING
WATDUNNER.
WIJKREGEN
EENFOTOMAN
617MEÏSINARON
gOMM
TELEEN
VANFOTO
ABRO
IN
ZMNDAMENHADDEN
WEER
'HET
VANVROEGER'
GEVOEL

o

panoramacameE,
Een middenÍormaai
wiê wêet
daarnogwat van?Tegenwoodig
denkênwe alshet
gaaiom panorama
vooralaanhelslitchênvandigiiale beelden,maarloch zjn ff nog div€rsemerken
die mddeniormaal panoramacams€3maken:
Linhoíbouwt de Technorama
6175 ll, Hoís€man
de SW617, en Fotomande 617 en 624!FaÍoman2
Ja, Fotoman...wlj haddener ook nog nooit van
gehoordtotdalwêons€€nsgingênvediepenin de
malenedie panorama
heet.

van de ChineseÍotoqÉaf Li "Charlie"Ch!n, dle
zlchvooralmetcommercieewerkên andschapsíoiografiebezighoudt.Zoalswel vakerhêt goval
is in de fotowereld,heêtiChunzjn droomgercaliseed en een eigencameramerk
opgebouwddat
er op gerichtis om het maximalêlii Ílm lê halen
mel behulpvande besteíoto-apparatlurtegen
ê€n
betaalba€prijs. De van hoogwaardigaluÍninium
vervardigdecamera'sziin dan ook z€êrconcuÍêÊnd seprijsden behalvezeddêgêlijkook nogeens
min oi meer ergonomischgevormd.Ze hebbên
FOTOMAI{
ales aanboordwaije nomaalgesproken
ook kLht
FotomanCameraLlmitodis €ên Chinêes/ Ameri vindenop camerasdie tweemadzo duurzijn.Hêt
kaans/ canadesejolntventurÊ,mêt eênlabriekin huidigeleverinqsprcgramma
omvat do Fotoman
china.Het bedrijÍis in 1993(!)
opgeíichlên p@du- 612 (6x12cm), 617 (6x17cm)en 624 (6x22,4cm)
ceerl voomaÍnelijk
middêníomaatrclíilmcamera's panoramacamerá,
de Fotoman41oPS(4x10inchll)
ên gboíormaat vlakÍilmcaÍnêía'5
en alle bijbeho- panoramacameE
en de Foroman45PS(4x5inch)
endê accessoiros.
FotomancameE'szijnhei idee en 81oPs(8x10inch)grcorformaat
modsllên.
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PRAKTIJK
As ie met eei Fotoman op stap gaat, qa ie voor
le gevoe eên hee êind terug n de lijd, áangezen
etier lk áLes aá. de camera mêt de hand moel
worden ingeslêld. Vergeet le een handêling, dan
heb jê geéi Íotó, een verkeerd be chte íoto ói
zelis êen d!bbelopname. Ook kan jezonder slaliei
eige.liik niel goed u I de voeten meldezeloeke van
een camera. Doorde beide handvalên shrlgoed n
de hand te houden, maar hou de boel maaf eens
waterpás en si L De prócedure begint mel hêt in
legge. van de ro íim, een doodgewone 120 spoe.
Jê trêki dle lilm bjhet in eggen meteenáLuittot aán
dêwaárschuwingspiilen,dusweês heel secLurdát
jê geên siroo icht vêrcorzaaktdoor net even le ruim
in lê leggenlVeruolgênsdoeie de áchletuánd dlcht
en schuifjê het klasseke rode kiikgáásteopen om
dóór te spoelen naar bêeld nummer 3. Dan ligt er

nameiik pas achter het voledlqe opnameformaai
een lap f lm. Niks geen auiomat sche beeldenielers
of tránsponhendel:gewoon een draaiknopen goed
kijkenLOm een folo te klnnen maken dien je n! de
camera op srariei te zetten, en door de opsieekzoeker je compositiele bepaen. Die zoeker s van
een hand q waterpasjevoorzien om de boel exaci
haaks te krijgen. Vervolqensqa je hei chi en de
afsland meten {oi je schai de afstand, oneindig ls
lènslotle oneindig).De s uiie.ltd / diatragmacomb nat e stel je n op de sluler en de dafrágmaring,
en de gevonden aÍstand op de scherpstelmodule,
d e n ons geval voor de op de camera aanwezige
90mm groolhoek bedoe d was. Die module loopl
uilerst soepel en heeÍt èen scherplediepieschaal,
waardoor te opl maal mel je scherpiediepie kunl
spelen. Geen overbodige luxe, want een m ddenformáál camerá van dit nvèau heeft aanzienijk

FOTOGN Á FIE

mind€. scherptêdiepte dan een digiialê compact
mel panoramaflncUells alles ingesteld' dan span
je de sloiter,contrcleerje nos eêns olje êchl a es
goed hebi g€daan en drlk je de ontspanknop in
De sluiier ontspant dan met een zachte klik en de
Íoto is gemaakt. Veryogens spóêl je dê iilm door
naar bêêld nurnmer 6 ên begint het h€Leverhaa
weervà. vooral aan. zeêrbasic, máarwêlmei een
want alLeondeÍdêlenva. de Folo
kwa iieitsgevoeL,
man lópen zijdèzachten voeLenbetrouwrJaaraan'

digitaalpano_
menteeldiê van eef nlel-gestiiched
en
gaat
oÍn scnerpr-ê
ramabeslistovertr€ftals het
een
van
Altháns,als we urtgaan
b€eLdweergave.
budgelvan2850€uro,zlndêde pijs vaneencompleie FotomaninclusieÍe€n Sinaron90mm i/68
W Mc obiectieÍbij Foio Abro Een pror€ssionee
digtalecamêrádie dêzelÍdekwálleit Levei(is loch
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CONCLUSIE

Als je een echie panoramacamerawil kopen is de
Fotoman bêslst een aanÍekkellk alternalLefvoor
RUSTGEVEND
een tweedehands Fuj GX617, een Horsemàn or
De manler van werken met de Foloman s hee
een LinhoÍ Têchnorama6175 hei ding is clegêlijk,
rustgevendomdat ie alles mei overleg moet doen
werki prettig en levei periecte beelden. Ulieraard
Haas w.r. qee" lo tre_. /ó n e k el we wà1i êvel
aÍhankelijkvan het objêcèenpla atje utd eh an dis goedÍ nogeliik als hèigaal is de beeldkwaliteitsterk
iieÍ. maar dat geldt voor Llnhoí en Horsêmanook
om ha.dligging en gewicht van de camêra, maal
Een deEeljke panoramacaÍnerais natuunljk een
or ê
qee ó i|a /ê ke r w er èr bewógr _qs ons . ne
spêcialistsch ding, maar eÍ is b€slist nog man<t
Je zuh dus móeten werken vanaf siatiei voor het
voór en in die markl saal de Fotoman 617 bês sl
bestê fesulaat, en dai betek€ni auiomatisch dar
,ê de rijd noel l're_ voo' .e 'Órowerk Naddt rê
êe Íln leol vóEeqcholen rel Íaar 'ieisr 4 oa
'
Meer inlo over Foioman vrnd iê oP
iê oe pà\suool' êvel on het ol
wwwlotoma.camera.com
A'háÍkelijl'
oêloro\dl'7aa{
leLteel l-re' eh"Í'n o
winkel
betretlênde
van
de
van de leveringssnelheld
Onze hadeiike da.k aan Abro in zaandam
{lg ,ê dar b4re I ree o r nd'r d'zienoá'e o
(www.íotoabrc.nl)voór hei têr beschikking stellen
ve àp pó n ra ' íeq d.êv ên ol diá s ler Lg Dias - n
van de Fotoman617.
qoed lê beoordelen,n€gatievei kun je beter eersl
gÓede
beoÓrdeLng
een
nog even contacten voof
l\,4M
Hel o jr seel qpe' dd Ór op jê I'c' (oak va' dr'
enorme pláten te zien liggenl Daarbiikomt nog dat
de "wà rerL/"1 oe'qehi.' neqaliever en dia s rc
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