
Flitsen bij macro-fotografie: hoe begin je eraan? 
 
Als je wil flitsen bij macro-fotografie heb je in principe minstens drie valabele opties: 

1. je flitst volledig automatisch (TTL) 
2. je maakt een standaard opstelling dat je steeds gebruikt 
3. je flitst manueel maar je kiest voor elke situatie de beste instelling 

 
Ik ga hier zo goed als uitsluitend in op de laatste mogelijkheid. Vertrekkende van de theorie, 
dan wat testen en daarna het vooral uitproberen ‘in the field’.   
 
 
Deel 1: De Theorie 
 
Weet wat je wil en weet hoe je het moet doen  
 
Waarom flitslicht gebruiken bij macro-fotografie, zou je kunnen denken? Vooral als het blijkt 
dat het niet zo eenvoudig is om een juiste belichting te verzorgen. Zoals met veel zaken 
moet je het pas gebruiken als het echt nodig is. Een veel voorkomend geval is het met flits-
licht “bevriezen” van een te sterk bewegend onderwerp, bijvoorbeeld als het bewogen wordt 
door de wind. Het laat ook toe om uit de hand te trekken als het echt heel moeilijk is om je 
juiste positie in te nemen met statief, bijvoorbeeld een vlindertje volgen dat van bloem tot 
bloem fladdert. Soms laat het aanwezige licht dan weer niet toe de dieptescherpte te geven 
die je wil. Met een flits heb je altijd meer dan genoeg licht bij. Als je flitsen wat onder de knie 
hebt kan je er ook schaduwen mee oplichten (voor zover je dat niet zou kunnen doen met 
een reflectiescherm), bijvoorbeeld met tegenlicht of je kan drukke achtergronden wat minder 
laten storen door alleen je achtergrond een beetje te onderbelichten. In deel 1 hebben we 
het enkel over de theorie. In het volgende nummer van Objectief kijken we naar de praktijk. 
 
Hoe weet je of je goed belicht met een flits? 
 
Je kan er voor opteren je camera en je flits alles automatisch te laten doen. Dit kan je door 
TTL te flitsen (through the lens), waarbij de lichtmeter van je camera bepaalt wanneer de flits 
genoeg licht heeft gegeven en vervolgens het signaal om te stoppen doorgeeft aan de flits. 
In sommige gevallen kan dit goede resultaten geven, zeker als je voldoende mee redeneert 
met je camera waardoor je op voorhand de fouten van je lichtmeter kan corrigeren (lichte en 
donkere onderwerpen, donkere achtergronden bij flitslicht, ..). Het blijft echter altijd moeilijk 
om te voorspellen wanneer je belichting goed zal zijn. In veel gevallen krijg je absoluut niet 
wat je verwacht. Buiten TTL is er maar één degelijk alternatief: bereid je rustig voor, doe wat 
berekeningen en corrigeer met een praktijktestje. Na deze voorbereiding zou elke flitsopna-
me bij macro perfect te voorspellen en bijgevolg ook te perfectioneren zijn. En dat is waar we 
naar op zoek zijn. Dit artikel heeft tot doel een inspirerend voorbeeld te zijn voor een grondi-
ge voorbereiding. 
 
Eerste vraag: wat voor soort flits? 
 
Een oude niet zo krachtige flits is even goed als een supergesofisticeer-
de nieuwe flitser. Het is wel belangrijk dat je de kracht van je flitser ma-
nueel kan instellen. Daarom vallen een aantal modernere iets minder 
gesofisticeerde flitsers buiten beschouwing: die kunnen enkel TTL flitsen. 
Ideaal is een flitser waarbij je de sterkte in een aantal stappen kan rege-
len. Ik heb mijn Canon 540 EZ gebruikt voor de test. 
 



Een beetje theorie over licht en flitssterkte: wanneer is het goed belicht? 
 
Licht neemt kwadratisch af met de afstand tussen flits en onderwerp. Dit klinkt zwaar maar 
betekent enkel dat als je de afstand verdubbelt, je nog maar de helft van het licht overhoudt, 
wat overeenkomt met 1 stop lichtverlies. Dit heeft onder meer tot gevolg dat een exacte be-
lichting bij macroflitsen heel belangrijk is: een paar centimers te dicht of te ver kan al resulte-
ren tot een slecht belicht beeld. Het heeft ook tot gevolg dat de achtergrond van een dia snel 
zwart wordt als je niet oplet, maar hoe je dat probleem oplost zien we pas op het einde van 
het artikel. 
Of je onderwerp goed belicht is, hangt enkel af van de sterkte van je flits, de afstand tussen 
de flits en het onderwerp en het diafragma dat je instelt. De sterkte van de flits wordt uitge-
drukt in een richtgetal (GN). Er is een simpel maar heel belangrijk formuletje dat weergeeft 
wanneer je belichting OK is: 
 
  GN = diafragma x afstand flits tot onderwerp  
 
Het richtgetal vind je terug op de flits of in het boekje dat er bij hoort en geldt voor een 100 
ASA film. De afstand druk je uit in meter. Ik ga ervan uit dat je je flits in Europa hebt gekocht, 
anders moet je beginnen omrekenen van voet of inch naar meter. 
Stel dat je een flits hebt met een richtgetal van 10 bij 100 ASA en de afstand tot het onder-
werp is 80 cm, heb je met een 100 ASA film theoretisch een goede belichting met een dia-
fragma van 12,5 (=10/0,8). Een diafragma van 13 is het dichtstbijzijnde getal dat ik op m’n 
camera kan terugvinden. 
Als je dit formuletje anders bekijkt, komt het richtgetal overeen met het diafragma dat je moet 
instellen op 1 meter afstand van je flits en met een 100 ASA film. Het is heel makkelijk om dit 
om te rekenen voor een 50 ASA film. Door het kwadratisch regeltje uit de fysica moet je en-
kel delen door de vierkantswortel van 2 (=1,4142). Een richtgetal van 10 voor 100 ASA wordt 
dus 7 voor een 50 ASA film. 
 
Ken de werkelijke sterkte van je flits (het richtgetal) 
 
De flits waarover ik beschik (een Canon 540 EZ) is een gesofisticeerd en krachtig geval dat 
je op verschillende sterktes kan zetten, steeds met een stop verschil (op volle kracht tot 
1/128 van de sterkte) en op verschillende zoemstanden. Deze zoemstanden komen overeen 
met een volledig belicht beeld voor een ermee vergelijkbare brandspuntafstand van de lens 
als je de flits bovenop de camera zet (18 tot 105 mm). Als je de flits breder laat flitsen heb je 
natuurlijk wel een minder sterke flits (dus met 
een kleiner richtgetal). Volgens het boekje 
heeft mijn flits een richtgetal van 54 bij een 
100 ASA film en op volle sterkte. Dit komt 
overeen met een richtgetal van 38 bij 50 ASA 
(delen door de vierkantswortel van 2). 
 
Nu zal je bij macrofotografie in de vrije natuur 
nooit deze sterkte van de flits terugvinden. De 
fabrikant gaat er namelijk van uit dat flitsen 
enkel binnenhuis gebeurt, waar het licht via 
muren en plafonds op je onderwerp wordt 
gereflecteerd. Dit is niet het geval als je vlin-
ders of libellen aan het fotograferen bent, dus je moet voor deze situatie de werkelijke richt-
getallen leren kennen. Door een test te doen, kwam ik er echter op uit dat mijn flits in de vrije 
natuur maar liefst 1,5 stop minder sterk was, wat neerkomt op een richtgetal van 22 in plaats 
van 38. Hoe kom je dit nu te weten? Er zijn twee manieren om tot hetzelfde resultaat te ko-



men: ofwel met een losse lichtmeter die flitslicht kan meten ofwel door enkele tests te doen 
met een filmpje. Ik leg beide mogelijkheden hier uit. 
 
De makkelijkste manier is gebruik te maken van een losse lichtmeter die 
flitslicht kan meten. Op een afstand van 1 meter van je flits meet je het 
flitslicht met een filmgevoeligheid van 50 ASA op de lichtmeter inge-
steld. Het diafragma dat je dan vindt is gelijk aan het richtgetal bij deze 
filmgevoeligheid. Als je een flits hebt met verschillende zoemstanden en 
flitskracht, moet je ook de richtgetallen van die instellingen nagaan. 
 
Heb je geen flitslichtmeter, kan je met één filmpje en een test ook het 
richtgetal te weten komen. Zet een onderwerp op exact één meter van 
je flits. Meet heel nauwgezet de afstand met bijvoorbeeld een lintmeter. 
Heb je een flits met een zoemstand, moet je dit ook voor die instellingen 
overdoen. Via het formuletje kan je snel berekenen welk diafragma je 
zou moeten instellen als het richtgetal van de fabrikant zou kloppen. Vervolgens doe je enke-
le tests met een reeks diafragma’s. 
 
Ik werk het hieronder even uit voor mijn situatie. Mijn flits op halve kracht en met een 50 ASA 
film komt volgens het boekje van m’n flits een juist belichte opname overeen met een dia-
fragma van 27 op 1 meter (berekeningswijze richtgetal: richtgetal 54 voor 100 ASA op volle 
kracht, delen door de vierkantswortel van 2 voor 50 ASA en nog eens delen door de vier-
kantswortel van twee voor flitsen op halve kracht, geeft een richtgetal van 27; berekenings-
wijze diafragma: 27/1). Omdat je weet dat in de natuur de flits minder sterk is, maakte ik een 
paar opnamen tot 2 stops overbelichting. De door mij ingestelde diafragma’s waren: 29, 25, 
22, 20, 18, 16, 14 en 13. De opname met een diafragma 16 gaf de beste belichting, dus het 
richtgetal van mijn flits op halve kracht en op 50 ASA is 16 (of 22,6 bij volle kracht). Zet voor 
de zekerheid je sluitertijd op de kortst mogelijke synchronisatietijd (bijvoorbeeld 1/90 of 1/250 
sec.). Kies een onderwerp met een middentoon kleur, liefst ook met wat lichte en donkere 
partijen. Dat vergemakkelijkt te bepalen welke opname perfect belicht is. 
 
In onderstaand tabelletje kan je voor mijn flits zien wat het theoretisch richtgetal was volgens 
het instructieboekje en wat ik in de werkelijkheid terugvond (bij volle kracht): 
 
Zoemstand flits (mm): 105 80 70 50 35 28 24 18 
Richtgetal volgens boekje (50 ASA) 38,2 35,4 32,5 29,7 25,5 21,2 19,9 -- 
Richtgetal teruggevonden (50 ASA) 22,6 21,9 21,2 19,8 15,6 14,1 13,4 9,2 
 
Wil ik nu de richtgetallen kennen voor de overige instellingen van m’n flits, namelijk van volle 
kracht en stapsgewijze halveringen van de kracht tot 1/128, moet ik gewoon steeds delen 
door de vierkantswortel van 2: 
 
Kracht flits 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 
105 mm 22,6 16 11,3 8,0 5,6 4,0 2,8 2,0 
80 mm 21,9 15,5 11,0 7,7 5,5 3,9 2,7 1,9 
70 mm 21,2 15,0 10,6 7,5 5,3 3,7 2,7 1,9 
50 mm 19,8 14,0 9,9 7,0 5,0 3,5 2,5 1,8 
35 mm 15,6 11,0 7,8 5,5 3,9 2,8 2,0 1,4 
28 mm 14,1 10,0 7,1 5,0 3,5 2,5 1,8 1,2 
24 mm 13,4 9,5 6,7 4,7 3,4 2,4 1,7 1,2 
18 mm 9,2 6,5 4,6 3,3 2,3 1,6 1,2 0,8 
 



Meet het lichtverlies in je macrolens 
 
Als je denkt dat je er nu al bent, heb je het mis. Wat velen niet weten en ik wist het tot voor 
kort ook niet, is dat nagenoeg alle macrolenzen licht verliezen bij echte macro-opnamen. 
Hoe sterk dit effect speelt hangt helemaal af van de constructie binnenin je lens. De meeste 
macrolenzen bereiken namelijk de serieuze vergrotingen (dus bij korte scherpstelafstanden) 
door de afstand van het achterste lenselement verder van 
je camera te verwijderen. Dit geeft hetzelfde effect als zou 
je tussen je lens en camera een tussenring of een balg 
plaatsen, maar dan veel fijner afgeregeld. En zoals je zelf 
wel zal weten verlies je licht door een tussenring te ge-
bruiken (zie ook verder). Bij TTL meting wordt dit automa-
tisch gecorrigeerd door de lichtmeter van je camera, als je 
de belichting via je flits manueel instelt, moet je hierop 
corrigeren. 
 
Hoeveel licht je verliest moet je voor al je macrolenzen zelf uittesten. Bij voorkeur gebruik je 
een effen oppervlakte met eenzelfde kleur waar de belichting tijdens heel je test dezelfde 
blijft. Een muur van je huis is perfect bruikbaar. Zet je lens op je camera, focus op oneindig 
en gebruik een diafragma ergens in het midden van het diafrag-
mabereik (bijvoorbeeld f10). Stel je sluitertijd in voor een juiste 
belichting en draai vervolgens traagjes aan je scherpstelring. Je 
zal merken dat de lichtmeter van je camera een onderbelichting 
aangeeft naarmate je draait richting kortere scherpstelafstanden. 
Noteer op welke scherpstelafstanden van je lens de lichtmeter 
verspringt en draai beetje bij beetje helemaal door tot de korste 
instelafstand. Laat je camera de hele tijd op dezelfde plek op je 
statief staan. 
 
Ik testte dit uit voor de twee macrolenzen waarover ik beschik: 
een Canon 100 mm f2.8 (de oudere EOS-versie) en een Sigma 
180 mm f2.8. het resultaat was onthutsend, vooral bij de 100 mm 
macro lens: tussen oneindig en de kortste scherpstelafstand 
(vergroting 1/1) verloor de lens maar liefst 1 stop en 1/3 licht, 
meer dan een halvering! Bij de Sigma lens die slechts een vergroting van ½ kan halen was 
dit effect minder sterk met 2/3 stop lichtverlies. In onderstaand tabelletje zie je de resultaten: 
 
100 mm macro 
Scherpstelafstand:  … - 0,9 m 0,9 – 0,45 0,45 – 0.34 0,34 – 0.32 0,32 – 0,31 
Lichtverlies: 0 -1/3 -2/3 -1/1 -1 1/3 
 
180 mm macro 
Scherpstelafstand:  … - 70 cm 60 – 35 cm 25 - 15 cm 
Lichtverlies: 0 -1/3 -2/3 
Afstand flits-object … - 90 cm 80 - 55 cm 50 - 35 cm 
 
Als je met dit lichtverlies geen rekening houdt bij het bepalen van je de combinatie van flits-
sterkte en diafragma, zou je steevast onderbelicht beelden krijgen bij echte macro. 
 
De afstand flits-object voor de 180 mm lens heb ik gemeten voor mijn eigen situatie waarbij 
de flits ondersteboven juist boven mijn lens hangt, opgehangen aan een zelf gemaakte con-
structie. Je zal over deze constructies meer over lezen in deel 2 van het artikel. In mijn geval 



is er 20 cm verschil tussen de scherpstelafstand en de afstand van het onderwerp tot de flits. 
Ik heb deze getallen nodig om de volgende stap in het berekeningsproces te maken. 
 
Deze test kan je overigens overdoen met een tussenring tussen lens en camera. Zo weet je 
ineens wat het lichtverlies is van een extra ring voor extra grote vergrotingen. Met een tus-
senring van 25 mm verloor ik een extra 2/3 stops of een volle stop, afhankelijk van de ge-
bruikte macrolens. Als je werkt met voorzetlenzen, filters of een balg, moet je ook het licht-
verlies van deze hulpstukken in rekening brengen. 
 
Bereken de relatie tussen flitssterkte, afstand en diafragma 
 
Nu heb je alle informatie om een goed inzicht te krijgen welk diafragma je moet instellen op 
een bepaalde afstand en met een bepaalde flitssterkte. Door opnieuw het formuletje van 
daarstraks te gebruiken (GN = afstand x diafragma) bereken je eerst het diafragma dat je 
zou moeten instellen voor een aantal situaties. Vervolgens corrigeer je deze waarden met 
het lichtverlies van je macrolens voor de korte scherpstelafstanden. Deze resultaten kan je in 
een tabel zetten of je kan er ook een figuur van maken. Als ingenieur hou ik natuurlijk van 
grafiekjes maar ik vind het ook wel verstaanbaarder om een grafiek te hebben. In onder-
staande tabel vind je mijn resultaten voor mijn ophangsysteem van de flits met de 180 mm 
macro lens. 
 
  Berekend in te stellen diafragma in functie afstand flits/onderwerp en kracht flitser 
afstand flits tot 
onderwerp (cm): 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
flistkracht GN 
1/1 21,9 50,4 44,1 39,2 37,4 35,9 32,9 30,4 28,2 26,3 24,7 24,3 24,3 23,1 21,9
1/2 15,5 35,6 31,2 27,7 26,4 25,4 23,3 21,5 20,0 18,6 17,5 17,2 17,2 16,3 15,5
1/4 11,0 25,2 22,0 19,6 18,7 18,0 16,5 15,2 14,1 13,2 12,4 12,1 12,2 11,5 11,0
1/8 7,7 17,8 15,6 13,8 13,2 12,7 11,6 10,7 10,0 9,3 8,7 8,6 8,6 8,2 7,7
1/16 5,5 12,6 11,0 9,8 9,3 9,0 8,2 7,6 7,1 6,6 6,2 6,1 6,1 5,8 5,5
1/32 3,9 8,9 7,8 6,9 6,6 6,4 5,8 5,4 5,0 4,7 4,4 4,3 4,3 4,1 3,9
1/64 2,7 6,3 5,5 4,9 4,7 4,5 4,1 3,8 3,5 3,3 3,1 3,0 3,0 2,9 2,7
1/128 1,9 4,5 3,9 3,5 3,3 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2 2,1 2,2 2,0 1,9
Instellingen: 50 ASA film, flits op zoemstand 80 mm, 180 mm macro lens, eigen constructie flits 
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Voor elke macrolens die je gebruikt kan je zo’n grafiekje opmaken. 



 
Op deze grafiek of in de tabel kan je nu gewoon aflezen welke instellingen je kan gebruiken. 
Kijk het maar na met een voorbeeldje: Als ik bijvoorbeeld een libel met flitslicht wil fotografe-
ren met 50 cm afstand tussen flits en libel (in mijn geval een scherpstelafstand van 70 cm) 
en ik wil een diafragma gebruiken van tussen de 10 en 16, heb ik volgende drie mogelijkhe-
den die in de buurt komen: f 9 als flits op 1/16 kracht; f 13 met flits op 1/8 kracht en f 18 als 
flits op 1/4 kracht. 
 
In deel 2 van het artikel zal je kunnen nalezen hoe je deze grafiek met een enkele praktijk-
testjes kan corrigeren en hoe je al deze theorie een beetje gebruiksvriendelijker kan voorstel-
len. Je zal er ook een aantal praktijkvoorbeelden zien.  
 
 
Deel 2: De praktijk 
 
Zelf heb ik de voorkeur voor m’n flits bij de 100 mm macro lens steeds op de stand 24 mm te 
zetten (richtgetal 13,4 bij 50 ASA of 19 bij 100 ASA) en voor de 180 mm macro lens op de 
stand 80 mm (richtgetal 22 bij 50 ASA of 31 bij 100 ASA). Ik heb bij deze instellingen en met 
alle tussenstappen waarmee ik de kracht van m’n flits kan regelen de meeste flexibiliteit in 
het gangbare werkveld van macro opnamen.  
 
Voorbereiding deel 1: maak een “fly bracket” 
 
We gaan er van uit dat je werkt met één flits. Dit is het makkelijkste en je kan er goede resul-
taten mee boeken. Om geen lelijke slagschaduwen te zien, komt je flits best juist boven de 
lens te hangen. Dit is een probleem want bij gewone kiekjes plaats je de flits bovenop je ca-
mera. Omdat de afstand tussen flits en onderwerp zo belangrijk is, maak je best een vaste 
constructie waar je de flits op bevestigt, waarna je de flits met een flitskabel en een los flits-
schoentje verbindt met de flitsschoen op je camera. Hieronder vind je wat ik construeerde 
met 2 aluminium plaatjes, een goedkoop lichtgewicht balhoofdje van Manfrotto, drie vijzen 
van hetzelfde merk en een boor om enkele gaatjes te boren. Ik inspireerde me op het boek 
“closups in nature” van John Shaw (zijn “fly bracket”) en wat Jan Roofthooft maakte. Ik ben 
tevreden over de constructie en het lichte gewicht van aluminium maar het is wel een wat te 
buigzaam materiaal voor een zware flits. 
 
De praktijk deel 2: test de theorie uit en corrigeer waar nodig 
 
Als je alle vorige stappen nauwgezet hebt gezet, zit je heel dicht bij de realiteit. Het is echter 
altijd gevaarlijk om op theorie af te gaan, dus controleer je de grafiek op een aantal punten 
en corrigeer je waar nodig. Het voordeel van deze werkwijze is dat je niet zo veel filmpjes 
meer nodig hebt om je flits uit te testen. Door heel dit denk- en rekenproces door te gaan 
begrijp je ook beter hoe alles werkt en kan je er dus ook mee beginnen spelen om je opna-
mes te perfectioneren.  
 
Je hoeft je grafiek niet op alle punten te controleren, je kan dit evengoed doen voor de meest 
gangbare instellingen die je gebruikt. Met m’n 180 mm macrolens, deed ik de test voor drie 
afstanden. Ik gebruikte de aanduidingen op m’n lens om de afstanden te bepalen: 1/2, 1/3 en 
1/5 vergrotingsmaatstaf, wat in mijn geval overeenkomt met een flits/onderwerp afstand van 
respectievelijk 36.5, 53 en 87.5 cm. Dit kom je alleen te weten door de flits op je “fly bracket” 
te monteren, je lens scherp te stellen op het onderwerp en dan met een lintmeter de afstand 
exact op te meten.  



Voor deze drie afstanden vind je op de grafiek het berekende diafragma terug dat je theore-
tisch zou moeten instellen. Voor de test gebruik je de instelling uit de grafiek en enkele der-
den van stops er boven en eronder. Doet dit vervolgens voor alle flitssterktes die je denkt te 
kunnen gebruiken. Met drie filmpjes had ik de test afgerond. Bekijk de dia’s na de ontwikke-
ling naast elkaar gelegd op een lichtbak en noteer telkens welk diafragma de meest perfecte 
belichting had. Op een beperkt aantal plaatsen moest ik de grafiek aanpassen, dus de theo-
rie had grotendeels gelijk! 
 
Een praktische tip bij het uitvoeren van deze test is het opschrijven van alle instellingen op 
een klein papiertje, wat je telkens fotografeert voor je een reeksje opnamen maakt. Als je de 
dia’s niet inraamt maar de film tussen elk reeksje afknipt, heb je een mooi overzicht waar je 
makkelijk naar kunt teruggrijpen. 
 

 
 
Als ik in de natuur ga fotograferen en ik wil ook flitsen, neem ik steeds m’n “fly bracket”, een  
oprolbare lintmeter en de grafiek mee op pad. Om het iets praktischer te maken heb ik ook 
de meest courante instellingen in een klein tabelletje genoteerd. Voor de 180 mm macro lens 
geeft dit volgend werktabelletje: 
 
Vergroting In te stellen diafragma in functie van vergrotingsmaatstaf en sterkte flits 
 1/128 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 
1/2 4,5 6,3 9,0 11/13 16 22 -- 
1/2,5 3,5/4,0 5,6 7,1/8,0 10 14 20 -- 
1/3 3,5 5,0 7,1 9,0 13 18 -- 
1/5 -- 3,5/3,2 4,5 6,3 8/9 11/13 16 
Instellingen: 180mm macro lens, Fuji Velvia (50 ASA), zoemstand flits op 80 mm 
 
Toepassen in de natuur: denk ook aan de sluitertijd 
 
Met een werktabel kan je makkelijk in de praktijk een goede combinatie vinden van de sterk-
te van je flits met een diafragma. Je kan er dan gerust in zijn dat je onderwerp goed belicht 
is. Je hebt ook een aantal combinaties van diafragma en flitssterkte waar je in functie van de 
dieptescherpte uit kan kiezen. 
 
In heel het verhaal heb ik niet echt gesproken over de sluitertijd. De sluitertijd is in de meeste 
gevallen niet belangrijk voor een goede belichting van het onderwerp. Je flits zorgt voor een 
goede belichting want de tijdsduur van flitslicht is veel korter dan eender welke normale slui-
tertijd.  
Het belangrijkste van de sluitertijd is het kunnen controleren van de belichting van de achter-
grond via het natuurlijk aanwezige licht. Je moet dus ook kijken wat de lichtmeter van je ca-
mera zegt. Eerst en vooral moet je opletten dat de combinatie van je ingestelde diafragma 
met je sluitertijd geen overbelichte beelden geeft. Dit zal vooral problematisch zijn bij fel zon-
licht en een 100 ASA film. Ook je camera speelt een rol want je sluitertijd is bij flitsen be-
grensd door de flitssynchronisatietijd. Bij oudere camera’s is dit nog 1/60 van een seconde, 
terwijl de betere recente camera’s kunnen gaan tot 1/250 sec. Door gebruik te maken van 
een 50 ASA film heb je dit probleem minder vaak. 



Een vaker voorkomend probleem is een volledig zwarte achtergrond, wat in veel gevallen 
een onnatuurlijk beeld oplevert. Het is precies of je bijvoorbeeld een vlinder in een studio 
hebt getrokken. Het treedt sneller op bij korte flits/onderwerp afstanden, dus bij serieuze ma-
cro. Dit komt alweer doordat licht kwadratisch afneemt met de afstand: bij een afstand van 
10 cm tussen flits en onderwerp is wat er 30 cm achter het onderwerp staat amper belicht 
door de flits. Door wat langere sluitertijden te gebruiken kan je het natuurlijke licht dat op de 
achtergrond schijnt toch laten inwerken op je film. Met sluitertijden spelen kan dus heel boei-
end worden want je kan enkele mogelijkheden uitproberen met een correct belichte of met 
een licht onderbelichte achtergrond. Dit laatste kan heel mooie resultaten opleveren en het 
kan een beeld ook een rustigere achtergrond geven waarbij het onderwerp er beter uit-
springt. Let er wel voor op dat je de sluitertijd niet te lang maakt, zeker bij bewegende on-
derwerpen of bij flits-macrofotografie uit de hand. Anders krijg je dubbelbelichte beelden van 
je onderwerp: een juist belicht beeld door je flits en een bewogen verschoven beeld door het 
natuurlijke licht. 
 
Aan de slag nu! 
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