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 ↘ Macrofotografie heeft veel verschij-

ningsvormen. Misschien denk je al snel 

aan het beeldvullend vastleggen van 

een vlieg of vlinder, maar daarmee doe 

je de term macrofotografie echt tekort. 

Natuurlijk kun je een insect prachtig van 

dichtbij in beeld brengen, maar die vlieg 

APPARATUUR 

Macro-objectieven van Tamron

Macrofotografie is een erg populair subgenre binnen 
de fotografie. Dat is niet gek, want door je te richten op 

de kleine dingen in het leven kun je vaak fraaie foto’s 
maken. Tamron biedt verschillende objectieven voor de 
macrofotograaf. Dat zijn zowel specialistische macro-

objectieven als veelzijdig inzetbare objectieven voorzien 
van macro-mogelijkheden.

JASPER VAN BLADEL

Volop 
mogelijkheden

kan natuurlijk net zo goed een heel ander 

onderwerp zijn. Er zijn in je eigen omgeving 

al ontzettend veel onderwerpen te vinden 

die door er heel dichtbij te komen opeens 

een heel andere dimensie krijgen. Eten, 

bijvoorbeeld. Een fraai gefotografeerd 

stuk fruit of een lekker bord pasta kan er 

in detail heel verrassend uitzien. Of, wat 

denk je van een abstracte macrofoto van 

glaswerk, een lamp, kleding, een oog of 

desnoods je gordijnen en afwasrek? Zo 

wordt een middagje macrofotografie een 

avontuurlijke ontdekkingsreis. 

Voor macrofotografie is een ‘dedicated’ 

macro-objectief zoals de Tamron SP 90mm 

f/2.8 Di Macro 1:1 VD USD natuurlijk ideaal. 

Dit macro-objectief is uitstekend te gebrui-

ken voor het vastleggen van zeer kleine 

onderwerpen, maar bijvoorbeeld ook voor 

het levensecht fotograferen van docu-

menten of schilderijen. De scherpte van 

deze 90mm is zowel in het centrum als aan 

de randen van het beeld erg groot. Zoals 

de naam aangeeft is het met deze 90mm 

mogelijk om een afbeeldingsmaatstaf van 

1:1 te bereiken. 

Als je op zoek gaat naar een macro-

objectief dan kom je deze term ‘afbeel-

dingsmaatstaf’ ongetwijfeld tegen. Die 

maatstaf beschrijft de verhouding tussen 

de grootte van je onderwerp en je came-

rasensor. Officieel spreekt men pas vanaf 

vergroting 1:1 over een ‘echte’ macrofoto, 
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dus als je onderwerp op ware grootte op 

de sensor wordt afgebeeld. Het onderwerp 

wordt dan vergroot noch verkleind. Andere 

verhoudingen zijn natuurlijk ook mogelijk. 

Bij 1:2 wordt je onderwerp op de helft van 

de ware grootte afgebeeld en bij 2:1 is dat 

precies omgekeerd. Bij de laatste verhou-

ding duik je diep in je kleinste details van je 

onderwerp. Interessant: bij gebruik op een 

camera met aps-c-sensor win je aan ver-

groting, door de tegenover een fullframe-

camera kleinere sensor. 

Vaak wordt gedacht dat je altijd een 

‘echt’ macro-objectief moet gebruiken 

om mooie macrofoto’s te maken. Maar 

ook met andere objectieven (met macro-

mogelijkheden) kun je prima macro- of 

close-up-foto’s maken. Vaak gaat het dan 

om zoom-objectieven waarbij je de tele-

stand gebruikt om kleine onderwerpen 

beeldvullend te fotograferen. Denk dan 

aan de Tamron 70-210mm F/4.0 Di VC USD, 

de Tamron 35-150mm F/2.8-4.0 Di VC USD 

en de Tamron 70-200mm F/2.8 Di VC USD 

G2. Wil je nog meer bereik? Zelfs met de 

100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD heb je 

prima macro-mogelijkheden. Fotografeer 

je met een camera met aps-c-sensor? Kijk 

dan eens naar de sowieso ultra-veelzijdige 

Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Dii VC HLD. 

Met deze objectieven kun je van (grote) 

afstand prachtige macro-opnames maken, 

waarbij je onderwerp prachtig van de 

omgeving wordt geïsoleerd. De grootste 

scherpte van deze objectieven met macro-

functies ligt in het midden van het beeld, 

daarom zijn ideaal om driedimensionale 

onderwerpen prachtig te fotograferen. 

Maar, andersom kan ook! Zelfs met een 

lichtsterk zoom-objectief in de groothoek-

stand kun je fraaie macro-foto’s maken. 

In dat geval ben je vlakbij je onderwerp en 

kun je dat onderwerp mooi van de ach-

tergrond isoleren door gebruik te maken 

van het grote diafragma. Dit biedt volop 

mogelijkheden om ook de omgeving een 

rol te geven in de macrofoto. De veelzijdige 

Tamron 28-75mm F/2.8 Diii RXD en Tamron 

17-28mm F/2.8 Diii RXD bieden je deze 

mogelijkheden. Ook hebben deze objectie-

ven een  zeer  korte scherpstelafstand van 

slechts 19 cm. Waardoor je letterlijk dicht 

op je onderwerp kunt kruipen.   

Probeer in elk geval altijd bewust gebruik 

te maken van je brandpuntsafstand. Zo 

wordt een vanaf onderen gefotografeerde 

paddenstoel een krachtig middelpunt 

van je groothoekfoto en kun je met iets 

meer inzoomen diezelfde paddenstoel op 

een totaal andere manier fotograferen. 

Bijvoorbeeld geïsoleerd tegen een fraaie 

egale maar kleurrijke achtergrond. Op die 

manier houd je de controle over de achter-

grond en de manier waarop die in je foto 

terechtkomt. Houd ook goed rekening met 

je onderwerp bij het kiezen van je objec-

tief. Niet ieder onderwerp past bij iedere 

brandpuntsafstand. Een schuw kikkertje 

wil je liever niet storen, waardoor je in dat 

geval beter voor een objectief met een wat 

langere brandpuntsafstand kunt kiezen. 

Dat is zowel voor jou als fotograaf als voor 

de kikker een stuk fijner.  

  

Kijk voor meer informatie over de 

objectieven van Tamron op 
WWW.TAMRON.EU

1  WIL MIJER
TAMRON SP 90MM F2.8 DI 
MACRO 11 VD USD

2  MARCIE REIF
TAMRON 35-150MM F2.8-4.0 
DI VC USD

3  SIMONE DIEDERICH 
TAMRON 18-400MM F3.5-6.3 
DII VC HLD
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Maak nu ook gebruik van de Transcontinenta Probeerservice

Zo gevarieerd als de natuur is, zo gevarieerd is ook het aanbod van Tamron objectieven voor natuurfotografen. Van ultragroothoek-
zooms, lichtsterke vaste brandpuntsafstanden en telezooms met close-up mogelijkheden, tot 1:1 macro objectieven. Dit alles maakt 
het soms lastig om het juiste objectief te kiezen. Gelukkig is er voor iedereen de unieke Transcontinenta Probeerservice!
Via de Transcontinenta Probeerservice is het nu mogelijk om recente objectieven van Tamron uit te proberen op je eigen camera, 
in de natuur en op een door jezelf gekozen tijdstip. Een unieke mogelijkheid om je te helpen bij het maken van de juiste keuze. 
Want zeg nou zelf...........wie probeert weet wat!

Ook enthousiast geworden om een nieuw Tamron objectief uit te proberen?
Reserveer dan nu je favoriete objectief op www.probeerservice.nl en ontvang € 5,- korting met de kortingscode: Probeer1eX
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SPOEDCURSUS

Macro-
fotografie 

Gewapend met een macrolens in je achtertuin maak je de 
leukste macrofoto’s. Maar ze zijn niet altijd even geslaagd 

als deze prachtige foto. In deze spoedcursus krijg je vier 
praktische tips om ook zo’n mooie foto maken.

TEKST  KIM VAN ARENDONK

FOTO JEANNET HAGENBEEK (JEANNETTE)

TIP

Scherpstel-
afstand

Omdat je een insect graag groot op je 
sensor wilt hebben, moet je vaak dicht-

bij komen. Let dan goed op de scherp-
stelafstand van je objectief. Die afstand 

(in cm) kun je vaak aflezen naast het 
tulpicoontje op je objectief. Tot 
daar kun je nog scherpstellen, 

dichterbij niet meer. 
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TIP

Achtergrond
De achtergrond van de foto is net 

zo belangrijk als de voorgrond. Let dus 
op dat er geen rare vormen of kleuren te 
zien zijn. Een egale achtergrond werkt 
vaak het best. Dat kleine rode bloeme-

tje dat je foto verstoort, zou je met 
een wasknijper net buiten beeld 

kunnen vastzetten.

TIP

Scherpte-
diepte

Door een onscherpe achtergrond 
springt je onderwerp er echt uit. Dat 

krijg je voor elkaar met je diafragma. Zet 
dat zo open mogelijk (laag getal) en de 
achtergrond wordt vanzelf onscherp. 

Je kunt de onscherpte van tevoren 
bekijken met de scherptediep-

te-controleknop op je 
camera. 

TIP

Scherpstellen
Omdat bij macrofotografie de 

scherptediepte vaak heel klein is, is het 
een uitdaging om goed scherp te stellen. 

Helemaal als je de ogen van een klein 
insect scherp wilt hebben. 

Tip: werk met live view. Hierbij kun 
je tot 10x inzoomen zodat je zeker 

weet dat scherp is wat jij 
scherp wilt hebben.



De onscherpe voorgrond 
 fungeert als een fijne basis waar 
het beeld op rust.
LEO DEKNATEL (LEERYA)
ISO 400 · F 7,1 · 1/1600 SEC · 180 MM
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EXPERTCURSUS

Macrofotografie

Fotoplezier op de 
vierkante 

meter

Macrofotografie is populair binnen de natuurfotografie. Je kunt er dan ook 
alle kanten mee op. Kleurrijke planten, bizar uitziende insecten of vervaarlijk 

kijkende slangen! Het kan allemaal met macrofotografie en je hoeft er niet 
ver voor te reizen. Een weidebloemveldje of de oever van een slootje twee 

straten verderop zijn perfecte locaties tjokvol leuke mini-modellen. 
TEKST EDWIN GIESBERS
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↘ Macrofotografie is iets op ware 

grootte fotograferen. Dat zit ‘m in de 

lens. De meeste lenzen verkleinen je 

beeld, maar bij macro wordt het onder-

werp op ware grootte (1:1) of groter op 

de beeldsensor afgebeeld. Met een ver-

houding van 2:1 kun je minieme details 

enorm opblazen. Met een verhouding 

van 1:2 is het sensorbeeld slechts de 

helft van het origineel en spreek je offi-

cieel van close-up. 

Bij macrofotografie komt het aan op 

dicht voor de lens scherpstellen. Zo 

maak je een onderwerp beeldvullend of 

breng je unieke details naar boven. Bij 

een standaardobjectief moet je al gauw 

zo’n 40 cm afstand houden. Dan lukt het 

niet om een klein onderwerp of detail 

beeldvullend te fotograferen. Met een 

tele-objectief kom je al net zo bedrogen 

uit. Met een echt macro-objectief lukt 

van heel dichtbij scherpstellen wel: zoals 

rond 20 cm bij een standaardobjectief 

tot een nog steeds respectabele 50 cm 

voor een flinke telelens. 

Het is overigens niet zo dat je bij macro-

fotografie altijd bovenop je onderwerp 

zit. Je hebt macrolenzen met verschil-

lende brandpuntsafstanden. Als je foto-

grafeert met een 150 mm macrolens, kun 

je een onderwerp van een flinke afstand 

toch 1 op 1 op de sensor afbeelden. 

Heb je altijd een spiegereflex of 

systeemcamera 

met macro-

objectief nodig 

om macrofoto-

grafie te beoe-

fenen? Nee hoor 

want met de meeste 

compactcamera’s kun 

je al prima macrofoto's 

maken. Sommige modellen stellen 

al vanaf 1 of 2 cm vanaf de frontlens 

scherp. Spiegelreflex- en systeem-

camera’s kun je geschikt maken voor 

macrofotografie met een voorzetlens of 

een setje tussenringen. Voorzetlenzen 

zijn eigenlijk een soort brillenglazen, in 

sterktes van +1 tot +10 dioptrie. Ze ver-

kleinen de minimale instelafstand van 

het objectief. Met meer dioptrie kun je 

dichterbij fotograferen. Voorzetlenzen 

kun je stapelen, waardoor je nog dichter 

op je onderwerp kunt kruipen. Ze heb-

ben als voordeel een lage prijs, plus ze 

nemen geen licht weg. Nadeel is dat je 

de optische prestaties van het objectief 

ermee vermindert. Tussenringen komen 

meestal in setjes van drie en doen het-

zelfde als de voorzetlens: ze verkleinen 

de minimale instalafstand. De beeld-

kwaliteit van het objectief blijft gelijk, 

maar de ringen nemen wel licht weg, 

omdat de afstand van het objectief tot 

de sensor groter wordt.  
2

 1

LEZERSTIP

In de vroegte
Ga vroeg op pad, dan kun je het juiste 

plekje opzoeken en je apparatuur rustig 
opstellen. Je hoeft dan alleen nog maar te 

wachten tot de zon hoog genoeg staat.

LEO DEKNATEL
(LEERYA)
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Macro-objectieven
Wil je de allerhoogste kwaliteit bereiken 

in de macrofotografie, dan ontkom je niet 

aan een speciaal macro-objectief. Macro-

objectieven zijn praktisch in het gebruik, 

omdat het instelbereik loopt van oneindig 

tot dichtbij. Op de kortste instelafstand 

hebben ze meestal een afbeeldingsmaat-

staf van 1:1 op een fullframe-camera. 

Macro-objectieven zijn er in verschillende 

brandpunten, van 50 tot 200 mm. Het 

kleinste brandpunt is het goedkoopst in 

aanschaf, maar heeft als nadeel dat je dicht 

op het onderwerp moet kruipen. Dat maakt 

dit brandpunt minder geschikt voor dieren 

als vlinders, libellen of slangen; deze zullen 

ervandoor gaan als je te dichtbij komt. Voor 

wat meer afstand tot je onderwerp kies je 

een objectief van zo rond de 100 mm. Dit 

levert bovendien meer onscherpte in voor- 

en achtergrond, wat mooier en rustiger 

toont. Ook zijn sommige tele- of telezoom-

objectieven bruikbaar voor fotografie van 

dieren als libellen, middelgrote vlinders, 

kikkers en slangen. 

Laag bij de grond ... statief 
of niet?
In het analoge tijdperk waren er twee 

belangrijke redenen om bij macrofotogra-

fie met statief te werken: de lage lichtge-

voeligheid van de films en de gewoonte 

om zoveel mogelijk van het onderwerp 

scherp af te beelden. Dit laatste bete-

kende dan al snel een klein diafragma 

van F 11, waardoor de sluitertijd zo lang 

werd dat uit de hand schieten al bijna niet 

meer mogelijk was. Tegenwoordig kiezen 

we liever grotere diafragma’s om meer 

voor- en achtergrondonscherpte te creë-

ren, zodat het onderwerp meer aandacht 

krijgt. Daarnaast kennen moderne digitale 

camera’s veel hogere iso-waarden, zodat 

je met kortere sluitertijden kunt werken. 

Daardoor kun je veel makkelijker zonder 

statief fotograferen. Het levert meer 

bewegingsvrijheid en snelheid op, want 

voordat een statief goed en wel staat, 

is al veel tijd verloren. Daarbij hebben 

statieven een minimale hoogte, waardoor 

je misschien niet op ooghoogte met je 

onderwerp kunt komen. En juist dat levert 

vaak aansprekend beeld op. Bij kleine plan-

tensoorten of insecten laag bij de grond 

is het dan ook beter om de camera van 

statief te halen en hem op de bodem neer 

te leggen. Of steun met je camera in de 

hand op de bodem, waardoor de camera 

minder vies wordt. Op de manier kun je ook 

makkelijker een beetje naar links of naar 

rechts, wat al meteen een grote invloed 

heeft op de achtergrond. Als de bodem 

te modderig of nat is en je wilt de camera 

niet onnodig vies maken, gebruik dan een 

klein fotorijstzakje of een kledingstuk als 

een shirt of jas. Al is rijstzak niet meer het 

goede woord, want tegenwoordig zijn 

deze gevuld met kunststof granulaatkor-

rels. Dit materiaal is lichter dan rijst en kan 

ook zonder problemen nat worden.

Met de camera op de grond kun je met 

gebogen nek nog steeds door de zoeker 

kijken, maar plezierig is deze houding niet. 

Nek- en hoofdpijn zijn als je lang in deze 

positie ligt vaak het gevolg. Een handig 

hulpmiddel is de hoekzoeker. Die klik je 

op het oculair en hiermee kijk je - van 

bovenaf - in een hoek van 90 graden door 

je zoeker; veel prettiger voor je nek! Een 

andere mogelijkheid is in live view werken. 

Je bekijkt dan het onderwerp via het 

display achterop. Een nadeel is dat bij veel 

modellen de autofocus dan trager werkt. 

Nog vervelender is dat de nauwkeurigheid 

1  Door tussen de vegeta-
tie heen te fotograferen, 
ontstaan mooie structuren 
en vlakken in de onscherpe 
voorgrond: een mooi 
doorkijkje naar de 
sneeuwklokjes. 
HANNY BOSVELD (DYLANO)
ISO 500 · F 5 · 1/160 SEC · 
210 MM

2  Door parallel aan de 
juffers te fotograferen zijn 
ze beide scherp afgebeeld. 
ARJO VAN DIJK 
(ARJOVANDIJK)
ISO 320 · F 2,8 · 1/60 SEC · 
90 MM 

3  Het mooie zachte licht 
laat de glimmende huid 
van de boomkikker goed 
tot zijn recht komen. 
BEP VAN PELT (GENTIAAN)
ISO 500 · F 7,1 · 1/100 SEC · 
105 MM

STATIEVEN HEBBEN EEN MINIMALE 
HOOGTE, WAARDOOR JE 
MISSCHIEN NIET OP OOGHOOGTE 
MET JE ONDERWERP KUNT KOMEN

3
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soms terugloopt en de camera op een 

verkeerd punt focust. Merk je dat, zet dan 

de lens op manual focus. Bij onderwerpen 

die niet weglopen, zoals planten, is live 

view wel goed bruikbaar in combinatie 

met manual focus. Bij veel camera’s kun 

je in live view 5 tot 10x inzoomen en zo 

heel precies scherpstellen. Indien je voor 

macrofotografie een statief wilt aan-

schaffen, houd dan goed rekening met de 

minimale hoogte. Bij sommige typen kan je 

de poten in horizontale positie plaatsen en 

een eventueel aanwezige middenzuil over-

dwars zetten. Zo kun je toch nog relatief 

laag over de grond fotograferen.

Licht en paraplu
Vrijwel elk weertype is geschikt voor 

macrofotografie. Zon of regen, dat maakt 

allemaal niet uit. Zelfs een bewolkte 

lucht biedt mogelijkheden, want dan is er 

mooi diffuus licht. Wind is bij veel macro-

onderwerpen wel een spelbreker. Een 

plant die – al dan niet met vlinder – door 

de wind heen en weer zwiept is met geen 

mogelijkheid scherp in beeld te houden. 

Een paraplu gebruiken kan dan een oplos-

sing zijn, omdat je een plant daarmee in de 

luwte zet. Soms waait het echter zo hard 

dat de paraplu ervandoor gaat. Klem dan 

de uitgeklapte paraplu tussen de poten 

van je statief, zodat deze geen kant op 

kan. Het eerste of laatste zonlicht heeft 

natuurlijk vaak onze voorkeur vanwege de 

warmere beelden. Midden op de dag foto-

graferen met zonlicht in combinatie met 

lichte sluierbewolking is ook prima, omdat 

hierdoor zachter en diffuser licht ontstaat.

Op onbewolkte dagen veroorzaakt de 

zon vaak te hard licht. Dan krijg je harde 

contrasten en minder fraaie kleuren. Dit 

ondervang je met een lichtdoorlatende, 

witte paraplu waarmee je het harde zon-

licht op het hoofdonderwerp tempert. Het 

zonlicht op de achtergrond kun je gebrui-

ken om in de onscherpe delen van het 

beeld de kleuren op te halen. Juist deze 

combinatie van onderwerp in de schaduw 

en zonnige achtergrond levert vaak mooie 

beelden op. In sommige gevallen is het 

contrastverschil tussen bijvoorbeeld de 

plant in de schaduw en een zonnige ach-

tergrond te groot. Stel dan de belichting 

in op de achtergrond. Met een invulflits 

kun je vervolgens de plant in de schaduw 

oplichten.

Welk type paraplu je gebruikt, maakt niet 

zoveel uit, zolang deze licht doorlaat en 

wit of grijs is. Een andere kleur veroor-

zaakt namelijk een kleurzweem over het 

onderwerp. Een zwarte paraplu zou ook 

nog kunnen, maar die laat geen licht door 

en dan zul je sneller moeten inflitsen om 

wat meer kleur en contrast in de plant 

te krijgen. Om in te flitsen kun je prima 

de inbouwflitser gebruiken. Eventueel 

gebruik je een puffer: een kapje op de 

flitser dat het flitslicht wat verzacht. Zet 

de flitscompensatie op -2 EV om een mooi 

uitgebalanceerd beeld te krijgen, waarbij 

de donkere partijen in het beeld door de 

flitser worden ingevuld.

In het veld
Als we met onze volgepakte fotorugtas 

eenmaal in een mooi natuurgebied zijn 

aanbeland, hebben we vaak de neiging om 

te veel en met name ook te hard te lopen. 

In het algemeen zijn we zo ingesteld dat 

we wat meer vooruit kijken en zodoende 

allerlei klein grut – onze favoriete macro-

onderwerpen – missen. Ons devies is 

om bijvoorbeeld een mooi veldje met 

bloeiende weideplanten op te zoeken 

en dan niet meer te gaan struinen, maar 

lekker te gaan zitten. Dan kan het visueel 

acclimatiseren beginnen. Je zult merken 

dat je weldra allerlei kleine onderwerpen 

1  Met een groot 
 diafragma springen de 
scherpe haarmosjes 
 prachtig in het oog. 
JACQUELINE GERHARDT 
(HOMEPIX)
ISO 100 · F 2,8 · 1/100 SEC · 
100 MM 

2  De onscherpe kleur-
vlakken vullen het beeld 
mooi in. 
BOB DAALDER  (BOBPHOTO)
ISO 100 · F 2,8 · 1/160 SEC · 
100 MM

3  Het tongetje van de 
ringslang geeft de foto net 
dat extraatje. 
DAAN DE VOS 
(DAAN-DE-VOS)
ISO 400 · F 3,2 · 1/400 SEC · 
100 MM 

HET ONDERWERP IN DE 
SCHADUW TEGEN EEN 
ZONNIGE ACHTERGROND IS 
VAAK MOOI

 1
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als interessante insecten of fotogenieke 

kleine plantjes om je heen gaat ontdekken. 

Onderwerpen waar je anders aan voorbij-

liep, omdat je ze letterlijk niet zag. En zo 

zittend in het veld, af en toe wat verder 

kruipend, en de omgeving verkennend als 

Erik (uit ‘Erik of het klein insectenboek’ van 

Godfried Bomans), zul je zien dat je na een 

paar uur nog steeds aan het fotograferen 

bent … de onderwerpen blijven zich aan-

dienen. Niks leukers dan macrofotografie.

Bokeh en tegenlicht
Sla er eens een fotoboek op na of zoek 

even op internet hoe je macro-onder-

werpen het best kunt fotograferen, en de 

eerste tip is vaak: fotograferen met de zon 

in de rug. Op zich niet verkeerd, maar het 

kan spannender. Bijvoorbeeld door juist 

ook eens tegen het licht in te fotografe-

ren. Tegenlicht haalt details weg en laat 

vormen beter uitkomen. Zo’n beeld laat 

minder details zien en wint in z’n eenvoud 

aan zeggingskracht. Ook kan er door het 

eerste licht een mooie oranje gloed in het 

beeld ontstaan, wat prettig aandoet. Voor 

mooie bokeh-ringen kun je gebruikma-

ken van dauwdruppels op de 

vegetatie. Bij tegenlicht 

ontstaan prachtige 

effecten. De vegetatie 

dicht bij de lens zie 

je nauwelijks terug, 

maar de dauwdrup-

pels veroorzaken 

mooie grote bokeh-

ringen. De keuze van 

het diafragma is bepa-

lend voor de grootte 

van deze lichtvlekken. 

Omdat je het zoekerbeeld 

altijd bekijkt met open diafragma, 

is het handig om de scherptedieptecon-

troleknop (onthoud ’m voor Scrabble) te 

gebruiken. Veel moderne camera’s hebben 

deze knop. Hiermee zie je door de zoeker 

het effect van de ingestelde waarde. Een 

te klein diafragma als F 22 verandert de 

dauwdruppels in te kleine cirkels. Over het 

algemeen is een groter diafragma als F 4 

en F 5,6 beter.

Plantenfotografie
Probeer bij natuuronderwerpen eens van 

tevoren te bedenken welk gevoel je met 

je foto wilt overbrengen. Bij een teer en 

zacht onderwerp als de fragiele bloem 

wil je bijvoorbeeld teerheid in beeld over-

brengen. Dan kies je voor een sfeervolle 

benadering waarbij onscherpe vlakken en 

LEZERSTIP

Compositie
Stel de lens in op de kortste afstand en 

beweeg de camera dan naar voren en ach-
teren. Je ziet je compositie veranderen en 

kunt op zoek naar het leukste beeld.

JACQELINE GERHARDT
(HOMEPIX)

2

3
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mooie kleuren in de voor- en achtergrond 

een belangrijke rol spelen. Om dat te 

bereiken, kies je een groot diafragma (F 2,8 

of F 4). Een kleiner diafragma als F 11 levert 

veel meer scherpe details in de voor- en 

achtergrond op, waardoor de zachte 

uitstraling van het beeld verloren gaat. 

Bij F 2,8 is de scherptediepte minimaal en 

komt het luistert het scherpstellen heel 

nauwkeurig.

Meestal stel je met de hand scherp. Vaak 

fotografeer je namelijk door vegetatie in 

de voorgrond heen. De autofocus begint 

dan te pendelen. Om er zeker van te zijn 

dat je straks een beeld hebt waarbij de 

scherpte precies op het juiste punt valt, 

maak je een reeks waarbij je de afstands-

ring van de lens iets verdraait. Door min 

of meer op ooghoogte met je onderwerp 

uit te komen, creëer je een onscherpte 

voor en achter de plant. Die komt hierdoor 

veel beter tot zijn recht. Bij plantenfoto-

grafie kun je prima om je onderwerp heen 

draaien – planten lopen niet voor je weg – 

en een paar centimeter met je camera naar 

links of rechts kan al een compleet andere 

achtergrond opleveren.

Achtergronden zijn voor de uitstraling van 

de foto even belangrijk als het hoofdon-

derwerp, bij  macrofotografie is dat niet 

anders. Dat geldt ook voor de voorgrond 

trouwens. Om meer onscherpe kleurvlak-

ken en textuur te creëren, kun je door de 

vegetatie – die zich tussen de camera en 

de plant bevindt – heen fotograferen. Dit 

levert vaak prachtige onscherpe vlakken 

op en dan is het ook mooi om deze juist 

wat meer ruimte te geven en de plant wat 

kleiner in beeld te nemen. Ook dit soort 

composities werken sfeerverhogend. 

Probeer wel een opening tussen de wirwar 

van takjes, blad of andere vegetatie op de 

voorgrond te vinden, waarbij je de plant 

vrij kunt fotograferen. Bij teveel dichte 

vegetatie net voor de plant lijkt de plant 

algauw niet meer scherp.

LEZERSTIP

In slow motion
Beweeg je rustig. Na het ontdekken van 

diertjes is het de kunst om ze niet te versto-
ren, maar intussen wel een goede positie in 

te nemen.

BEP VAN PELT
(GENTIAAN)

2

 1
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Libellen, juffers en vlinders
De ware luchtacrobaten zijn zonder 

uitzondering libellen. Het ene moment 

hangen ze stil in de lucht om vervolgens in 

een flits weer te vertrekken om achter een 

prooi aan te jagen. Op veel verschillende 

plekken kun je ze aantreffen, maar vooral 

in de buurt van water. Zelfs in je eigen tuin 

met kleine vijver kun je ze verwachten. De 

libellen worden verdeeld in echte libellen 

en juffers. De echte libellen zijn een stuk 

groter en robuuster gebouwd dan de frêle 

juffers. Een ander verschil is hun houding 

in rust: als juffers op een stengel zitten, 

zijn hun vleugels meestal langs het lijf 

gevouwen, bij libellen vaak gespreid.

De beste plek om libellen te fotograferen 

is in de buurt van water, zoals vennen, 

vijvers en slootjes. Een beekjuffer, een 

fotogenieke soort, vind je alleen in de 

buurt van stromend water. Libellen zijn 

overdag actief en gebruiken dan bijvoor-

beeld bij vennen het pijpenstrootje aan 

de rand van een veld als slaapplek. Zodra 

de zon opkomt, warmen ze langzaam op 

en gaan ze vliegen, waarbij ze op zoek 

gaan naar hun prooi: andere, kleinere 

insecten. Eenmaal opgewarmd zitten ze 

ook met regelmaat tussen de vegetatie, 

maar is het fotograferen een crime, 

omdat ze bij de geringste toenadering 

wegvliegen. Elke keer er achteraan ren-

nen is mogelijk, maar niet echt handig. 

Beter is voor zonsopkomst de slaap-

plekken aan de rand van het water af te 

speuren naar libellen. Zodra je er eentje 

hebt ontdekt, zul je vaak in de nabijheid 

van dit exemplaar meer soortgenoten 

ontdekken.

Zolang de libel nog niet op temperatuur 

is, blijft hij zitten; het eerste zonlicht is 

ideaal om ze te fotograferen. Afhankelijk 

van hoe snel de temperatuur oploopt, 

is er vaak nog genoeg tijd voor een serie 

fraaie opnamen. Bij een temperatuur van 

17 graden gaan ze vliegen. Voor zonson-

dergang heb je nog een kans als de libel-

len terugkeren naar hun slaapplek. 

Houd het weerbericht in de gaten: mist 

levert bijvoorbeeld fotogenieke situaties 

op bij libellen. De dieren zijn dan bedekt 

met dauw, wat de beelden extra fraai 

maakt. Let ook op de wind. Waait het te 

hard, dan zwiept de libel op de stengel 

heen en weer en is het bijna onmogelijk 

om scherpe beelden te maken. Voor 

vlinderfotografie geldt eigenlijk het-

zelfde als bij de libellen en juffers, met 

dat verschil dat vlinders niet aan water 

gebonden zijn. Bij veel soorten bevindt 

zich de slaapplek aan de rand van een 

weiland dat vaak in de luwte ligt.

1  Tegenlicht versterkt de 
transparantie en de 
 kleuren van de bloem.
CHRISTIAAN SLOT 
(CHRISTIAAN)
ISO 200 · F 2,8 · 1/3200 SEC· 
100 MM

2  Eikenprocessierupsen 
hebben vervelende brand-
haren maar zijn fotogra-
fisch bijzonder interessant 
om in een groep vast te 
leggen door de herhalende 
vormen.
PETER VAN WIERINGEN 
(PVANWIERINGEN)
ISO 560 · F 4,8 · 1/90 SEC · 
105 MM

3  Prima compositie met 
veel ruimte in het beeld 
rondom het kleine kikker-
tje, wat veel rust geeft.
LIA HULSBEEK BRINKMAN 
(HULSMAN)
ISO 800 · F 5 · 1/250 SEC · 
105 MM

EEN PAAR CENTIMETER 
NAAR LINKS OF RECHTS 
GEEFT EEN COMPLEET 
ANDERE ACHTERGROND

3
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Draken en gladde 
jongens
Toegegeven, ze zijn wel wat aan 

de kleine kant voor een draak – de 

hagedissen in Nederland en België 

– maar door de macro- of telelens 

bekeken doen ze er toch wel aan 

denken. In Nederland en België leven 

vier soorten hagedissen: de zandhagedis, 

de levendbarende hagedis, de muurhagedis 

en de pootloze hazelworm. Deze laatste 

wordt vaak voor een slang aangezien. De 

muurhagedis komt in Nederland vrijwel 

alleen nog voor op de stadswallen van 

Maastricht, maar de overige soorten kom 

je overal tegen. Daarnaast hebben we 

in de lage landen drie soorten slangen: 

de adder, gladde slang en ringslang. Van 

oudsher boezemen slangen mensen angst 

in. Natuurlijk leven er in bijvoorbeeld 

tropische regenwouden dodelijk giftige 

slangen. Maar bij ons is alleen de adder 

giftig en het is al tientallen jaren geleden 

dat iemand aan een adderbeet is overleden. 

Voorzichtigheid blijft hoe dan ook geboden. 

Daarnaast leven bij ons nog een aantal 

kikkersoorten, waarvan de bekendste de 

groene kikker en de gewone pad zijn.

Weertype
Amfibieën en reptielen laten zich vooral 

op zonnige dagen zien. Ze zijn koudbloedig 

en hebben de zon nodig om 

op te warmen en actief te 

worden. Op bewolkte dagen 

houden zij zich over het alge-

meen schuil. Ook op winde-

rige dagen zie je ze minder. 

Waarschijnlijk omdat de heen 

en weer waaiende vegetatie ze 

teveel stoort. De beste tijd is in de 

vroege ochtend op dagen dat zonnig 

weer is voorspeld. En april/mei is beter dan 

juni, omdat dan de nachten en ochtenden 

nog relatief koud zijn en het langer duurt 

voordat deze dieren zijn opgewarmd. Dat 

geef je meer tijd ze om te observeren 

en te fotograferen. Daarnaast is ook de 

vegetatie nog kort en zijn ze makkelijker te 

vinden.

Jagende ringslangen in het water zijn ook 

midden op de dag waar te nemen. Alleen 

LEZERSTIP

Parasol
Om met een hoogstaande zon niet te 

hard licht te hebben, is het handig om een 
paraplu of parasolletje mee te nemen om je 

onderwerp in de schaduw te zetten.

BOB DAALDER
(BOBPHOTO)

2

 1
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bij 30 graden of warmer liggen ze wegge-

kropen op beschutte plekken.

Slangen dichterbij
De adder is de enige gifslang in de Benelux. 

Hij vangt met name muizen, hagedissen 

en kikkers, die hij doodt door middel van 

een giftige beet. Met z’n gemiddelde 

lengte van 55 cm is de adder een vrij kleine 

slang. Belangrijk verschil met de andere 

twee slangen is een verticale pupil. De 

lichaamskleur is heel divers en kan varië-

ren van bruin en grijs tot roodkleurig. De 

adder leeft in licht vochtige plekken, zoals 

vochtige heide en hoogveen. Ringslangen 

vind je vooral in de omgeving van water, 

waar ze jagen op kikkers.

Zowel ringslangen als adders houden van 

open plekken waar ze zich kunnen opwar-

men. Dit zijn dan ook plekken die je in de 

gaten moet houden wanneer je op pad bent 

om slangen te vinden. Om de verstoring 

zo klein mogelijk te houden, is het in het 

algemeen beter om met een telelens te 

fotograferen. Hiermee houd je de werk-

afstand zo groot mogelijk. Een telelens 

van 300 of 400 mm is al voldoende voor 

slangenfotografie. Als de minimale instel-

afstand van de lens niet toereikend is, kun je 

een tussenring gebruiken om iets dichterbij 

te kunnen fotograferen.

Adders houden een winterslaap en komen 

bij ongeveer 8 graden weer uit hun win-

terverblijven tevoorschijn. Meestal tref 

je in maart de eerste mannetjes aan. De 

vrouwtjes en jonge dieren verschijnen circa 

drie weken later. De paringstijd breekt na 

ongeveer een maand aan en duurt zo’n 

vier weken. De mannetjes gaan dan actief 

op zoek naar de vrouwtjes en leggen vaak 

honderden meters af. Dit is de periode dat 

je ze meestal kunt spotten. Omdat ze doof 

zijn, laten slangen zich niet storen door 

lawaai of door het klikken van een cameras-

luiter. Trillingen en bewegingen signaleren 

ze echter snel. Zodra je een slang hebt 

ontdekt, is zeer voorzichtig bewegen dan 

ook het devies.

Hagedissen fotograferen
Zoals alle koudbloedige dieren moeten 

ook hagedissen eerst in de zon opwar-

men voordat ze actief worden. De maand 

mei is dan ook een prima periode om je 

bezig te houden met de fotografie van 

deze soorten. Zoals bij vele vormen van 

natuurfotografie is geduld een schone 

zaak. Zodra je in een geschikt natuurge-

bied loopt, is het raadzaam niet te snel te 

wandelen en goed op met name de open 

stukken tussen de vegetatie te letten. 

Dit zijn vaak de plekken waar hagedis-

sen liggen te zonnen. Het gebeurt nog 

weleens dat de hagedis of slang, zodra 

hij jou ziet, wegschiet tussen de vegeta-

tie. Ga rustig zitten met je camera in de 

aanslag, dicht bij de plek waar je hem het 

laatst hebt gezien, op fotografeerbare 

afstand zodat je niet dichterbij hoeft te 

bewegen. Vaak komt de reptiel na een 

paar minuten weer poolshoogte nemen 

en kun je hem fotograferen. Maak geen 

snelle bewegingen, anders vlucht het 

dier weer weg. Het is een methode die 

vaak prima werkt en de grootste kans 

biedt op geslaagde foto’s. Omdat je niet 

beweegt, ben je voor het dier niet meer 

dan een ongevaarlijk object in zijn bio-

toop. Sta niet vreemd te kijken als er een 

hagedis tussen je benen doorkruipt om je 

schoenen te inspecteren. 

1  Door het springstaart-
je klein in beeld te nemen, 
blijft er veel ruimte over 
voor de prachtige kleur-
vlakken in de foto.
HENK MEEUWES 
(HMEEUWES)
ISO 640 · F 4 · 1/50 SEC · 100 
MM

2  Het lage standpunt 
creëert een fraaie 
onscherpe voor- en 
achtergrond.  
JEROEN ARTS (DOC-J)
ISO 100 · F 5 · 1/100 SEC · 
90 MM 

3  Prachtig zoals de adder 
spiedend naar de fotograaf 
kijkt. 
TOM KRUISSINK 
(TOM-KRUISSINK)
ISO 400 · F 10 · 1/100 SEC · 
420 MM

OMDAT ZE DOOF ZIJN, LATEN 
SLANGEN ZICH NIET STOREN 
DOOR HET KLIKKEN VAN 
EEN CAMERASLUITER

3
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Verrassende 
macro-onderwerpen

Meer met

 macro
Macrofotografie kennen de 

meesten van extreme close-
ups van insecten en bloemen. 
Foto’s waarop de meeldraden 

van een tulp tot in detail zijn 
te bestuderen. Prachtige 

plaatjes! Maar je kunt zoveel 
meer met macrofotografie 
dan knappe insectenfoto’s 

maken. 
TEKST ROLF HENDRIKS

Een creatieve foto van een minia-
tuurlandschap dat in de praktijk niet 
snel zal voorkomen.
CHRIS WILLEMSEN (COMPUINFO)
ISO 100 ∙ F 11 ∙ 1/15 SEC ∙ 90 MM
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hebben tegenwoordig ook een heel korte 

minimale scherpstelafstand en zijn dus 

redelijk geschikt voor close-ups. Je kunt 

onderwerpen nog groter in beeld brengen 

door een setje tussenringen aan te schaf-

fen. Dat zijn holle ringen (zonder glas) die 

je tussen je objectief en je camera plaatst. 

Hierdoor vergroot je de afstand tussen 

je objectief en de camerasensor en dat 

maakt de minimale scherpstelafstand 

kleiner. Ofwel: met tussenringen blijft je 

camerasensor fysiek even ver verwijderd 

van je onderwerp, maar komt een onder-

werp wel veel groter in beeld! Ideaal dus 

om op een goedkope manier te ontdekken 

of je macro leuk vindt, zonder meteen te 

moeten investeren in een duur objectief. 

Kleur als onderwerp
Een van de basiselementen van een goede 

macrofoto is kleur (of juist het gebrek 

daaraan: monochroom of zwart-wit). 

Kleurige onderwerpen doen het erg fraai 

als macro-onderwerp. Met kleur kun je 

emoties oproepen bij je publiek. Zo 

geven groen en rood een mysteri-

eus effect, zwart werkt dreigend, 

geel of oranje straalt warmte 

uit en blauw heeft een koele 

uitwerking. Houd daar rekening 

mee in je foto’s. Zoek ook naar 

contrasterende kleuren (of juist 

kleuren die elkaar aanvullen). 

Zo’n doordacht kleurgebruik kan 

 ↘ We gaan je een aantal ideeën voor-

spiegelen over uiteenlopende macro-

onderwerpen en hoe je deze op een 

inspirerende, creatieve en opvallende 

manier kunt vastleggen. We vertellen je 

welke apparatuur je daarvoor nodig hebt, 

welke technieken je kunt gebruiken en hoe 

je creatiever kunt leren kijken. Die onder-

werpen zijn letterlijk overal om ons heen 

te vinden: van een golfbal tot een vork en 

van een legopoppetje tot de onderkant 

van een paddenstoel.

Je hebt geen dure spullen nodig voor 

macrofotografie en de resultaten zijn vaak 

spectaculair en verrassend. De keerzijde 

is dat macrofotografie soms lastig is: 

de scherptediepte is vaak waanzinnig 

klein, soms maar enkele millimeters. Dat 

betekent heel secuur werken en lange 

sluitertijden gebruiken om scherpe foto’s 

te krijgen. Voor macro heb je geduld, plan-

ning en tijd nodig. Snapshots maken is er 

niet bij! Leg daarom als beginner de lat niet 

te hoog. Begin met simpele onderwerpen 

die vlak zijn (geen gedoe met scherpte-

diepte) en die niet bewegen (geen gedoe 

met sluitertijden). Maak het jezelf pas wat 

moeilijker als je de basis onder de knie 

hebt.

Aan de slag
Zoals gezegd, bevind je je de hele dag in 

een zee aan onopvallende macro-onder-

werpen. Je hebt geen uitgestrekt natuur-

gebied nodig en hoeft niet extra vroeg op 

te staan. Om al die potentiële onderwer-

pen te leren ‘zien’, moet je vooral je crea-

tiviteit trainen. Laat je camera dus liggen 

en struin het internet af naar macrofoto’s 

die je aanspreken. Onderzoek daarna hoe 

de fotograaf die foto’s heeft gemaakt. 

Welke spullen gebruikt hij? Hoeveel tijd is 

er in de foto geïnvesteerd en hoe oordelen 

anderen erover?

Wat heb je nodig?
Macrofotografie stelt geen extreme eisen 

aan je materiaal. Iedere spiegelreflex 

voldoet in principe. Een camera met 

liveview is geen noodzaak, maar wel 

een grote bonus. Je ziet dan precies 

wat je op de foto krijgt en kunt heel 

secuur scherpstellen, omdat je 

het beeld op het lcd-scherm kunt 

vergroten.

Als je al een macro-objectief 

bezit, is dat mooi meegeno-

men! Maar zo’n objectief is niet 

noodzakelijk als je net begint. 

Veel kitlenzen en telezooms 

STENEN VERANDEREN 
IN BERGKETENS

1  Het gebruik van mini-
figuurtjes is een populaire 
manier om creatieve 
verhalen maken.
FILIP OVERMEIRE (FILIPO)
ISO 1600 ∙ F 10 ∙ 1/10 SEC ∙ 
48 MM

Kleine-dierenwelzijn
→ Macrofotografie is een feest 
voor de creatieve fotograaf. The 
sky is the limit! Maar er zijn wel 
regels als je met (wilde) dieren 
werkt. Verplaats deze bijvoorbeeld 
niet naar een meer fotogenieke 
plek (de bekende kikker op een 
paddenstoel) en jaag hen niet op. 
Leg beweeglijke insecten uiteraard 
nooit in de koelkast of vriezer om 
hen vervolgens in alle rust te kun-
nen fotograferen. Kortom: gebruik 
je gezonde verstand en respec-
teer ook het welzijn van kleinere 
schepsels.

Statief
→ Iets waarin je wel absoluut 
moet investeren als beginnend 
macrofotograaf is een statief. 
Omdat je van heel dichtbij piep-
kleine dingen fotografeert, kan 
elke millimeter die je voor- of ach-
teruit beweegt je onderwerp uit 
focus plaatsen. Je camera moet 
dus doodstil staan. Bovendien 
zijn de langere sluitertijden altijd 
langer dan verwacht. Als je bij-
voorbeeld de hele kop van een 
vlieg scherp wilt, moet je een 
kleiner diafragma kiezen en dus 
een langere sluitertijd. Gevolg: 
bewegingsonscherpte, omdat je je 
camera nooit zolang in je handen 
kunt stilhouden. Wil je geen groot 
statief meesjouwen of werk je 
veel op de grond? Overweeg dan 
een compact (mini)statief. Zo’n 
statief is makkelijker op te zetten 
en je hoeft minder mee te slepen. 
Ook een rijstzak of een groundpod 
kan goede diensten bewijzen.

LEZERSTIP

Zonder 
stabilisatie 

Werk het liefst vanaf een statief en een 
afstandsbediening om bewegingson-

scherpte te vermijden. Schakel dan wel 
de vibratie reductie of stabilisatie van je 
objectief uit, deze werkt niet goed op een 

statief. 

FILIP OVERMEIRE 
(FILIPO)

1
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 Deze foto is fraai door het 
oranje beestje tegen de 
contrasterende blauwe 
achtergrond, maar ook 
door de goede scherp-
tediepte waardoor het 
diertje los komt te staan 
van z’n omgeving. 
JEFFRY WESTERHOFF 
(JEF-W)
ISO 400 ∙ F 11 ∙ 1/250 SEC ∙ 
60 MM

Zorg er altijd voor dat de 
ogen scherp zijn als je 
dieren fotografeert!
HAY HERMANS (HAYKE)
ISO 640 ∙ F 13 ∙ 1/60 SEC ∙ 
85 MM
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(led-licht werkt het best). Experimenteer 

ook in dit geval met de hoek en de sterkte 

van je lichtbron. Door recht tegen de 

lichtbron in te fotograferen, ontstaat een 

zwart silhouet in een zee van licht. 

Duidelijk herkenbare onderwerpen 

als vlinders, bloemen of pad-

denstoelen werken het best bij 

tegenlichtopnamen. Het onder-

werp krijgt immers letterlijk alle 

aandacht en moet daarom zo 

interessant mogelijk zijn. Door 

het onderwerp zo prominent uit 

te lichten, wordt ook de compo-

sitie extra belangrijk. Als composi-

tieregel kun je bijvoorbeeld kiezen voor 

de regel van derden. Hierbij verdeel je je 

foto in negen vlakken van gelijke grootte 

en positioneer je onderwerp op één van 

de snijlijnen van die vlakken. Zo geeft je je 

foto een extra boost. 

Miniatuurlandschappen
Sommige fotografen hebben er hun speci-

aliteit van gemaakt: miniatuurlandschap-

pen. Ze toveren stenen, gras en bloemen in 

hun achtertuin of studio om tot een dra-

matisch fantasielandschap. Enkelen zijn 

hier zo bedreven in dat het niet van echt te 

onderscheiden is. Er zijn ontzettend veel 

mogelijkheden om dit effect (iets kleins 

heel groot laten lijken) toe te passen. 

Insecten, spinnen en pissebedden zien er 

in close-up vaak heel anders uit dan vanuit 

het alledaagse perspectief. Maak eens op 

een dramatische manier gebruik dit effect 

en fotografeer de diertjes als regelrechte 

aliens! Verander grashalmen en bloemen in 

fantasievolle gekleurde bomen en stenen 

in bergketens (maak besneeuwde toppen 

met een wolkje poedersuiker). Je kunt 

zelfs hele (beeld)verhalen vertellen met 

deze techniek. Gebruik kleine speelgoed-

poppetjes in je miniatuurlandschap voor 

een nog sterker vervreemdend effect. 

Een enorme woeste kikker die wordt 

belaagd door plastic speelgoedsoldaatjes, 

Structuur en vormen
Structuren, patronen, vormen en 

textuur lenen zich ook uitstekend voor 

verrassende macrofoto’s. Het is vaak de 

kracht van de herhaling die onderwerpen 

extra laat opvallen. In dit geval kies je 

het lijnen-, structuur of vlakkenspel als 

onderwerp van je foto. Bedenk dat schuine 

lijnen over het algemeen een dynamisch 

effect hebben en dat herhaling van vor-

men erg goed werkt. Combineer ook licht 

en kleur in je composities. Schaduwen, 

lichtvlekken en gouden lichtkransjes 

accentueren vormen en textuur en kleur 

kan letterlijk een extra dimensie aan je 

structuurfoto’s geven. Grillige, glimmen-

de of reflecterende onderwerpen zorgen 

voor de meest verrassende resultaten.

Licht
Net als bij alle andere vormen van foto-

grafie is licht ook bij macrofotografie van 

essentieel belang. En dan met name de 

intensiteit van het licht en de hoek waarin 

het je onderwerp beschijnt. Een foto van 

een frontaal belichte bloem is leuk en 

technisch prima, maar oogt al snel vlak 

en fantasieloos. Door dezelfde bloem 

met tegenlicht te fotograferen, lichten 

de bloembladen ineens fraai op, krijgen 

de randen een lichtkransje en veranderen 

dauwdruppels in mooie ronde lichtvlekjes. 

Is er weinig licht? Gebruik dan een zaklamp 

de zeggenschap van je foto enorm verbe-

teren. Ten slotte kun je kleur zelf ook als 

onderwerp gebruiken voor een abstracte 

macro. Denk aan extreme close-ups van de 

bloemen in je tuin. Doordat vorm, struc-

tuur en herkenning van het onderwerp 

wegvallen, worden de kleuren zelf het 

belangrijkste in je foto!

Abstracten
Door voorwerpen, planten en insecten zo 

te fotograferen dat ze niet meer als zoda-

nig herkenbaar zijn, ontstaat een abstract 

beeld. Denk aan details van insectenvleu-

gels of de nerven van een blad. Abstracten 

zijn vaak erg leuk om vast te leggen, omdat 

je jezelf ook verrast tijdens het fotogra-

feren. Er ontstaat telkens een beeld dat 

je zelf ook nog nooit hebt gezien en dat 

maakt deze variant van macrofotografie 

zo spannend. Combineer vormen, lijnen, 

kleuren, licht en schaduw in je foto’s en 

wees niet te snel tevreden. Door een iets 

andere beeldhoek te kiezen, kan je foto er 

ineens totaal anders uitzien. Werk dus net 

zolang door met een abstract onderwerp 

tot je alle mogelijkheden hebt benut! 

Experimenteer ook eens met scherpte-

diepte (stel een heel groot of juist een 

heel klein F-getal in op je camera). Met een 

kleiner F-getal krijg je minder scherpte in 

je foto’s en zal het eindresultaat abstrac-

ter zijn.

MET MACRO-OBJECTIEVEN 
KUN JE PRACHTIGE 
PORTRETTEN MAKEN

Druppels
→ Vloeistof wordt vaak over 
het hoofd gezien als foto-
onderwerp. Maar close-ups van 
regendruppels onder aan een 
blad geven een heus Droste-
effect! Druppels olie, zeep of 
melk hebben weer een heel 
ander effect. En wat dacht je 
van de reflecties in een zeepbel 
of de koolzuurbelletjes in een 
glas cola? 

LEZERSTIP

Slecht weer
Ook bij slecht weer kunt je macro’s  

fotograferen. Zoek dan onderwerpen 
binnenshuis. Zo vind je in de keuken 

voldoende onderwerpen om te 
fotograferen. 

SANDRA MEVISSEN
(DROOMSPROOKJE)

1  Door je foto’s naar 
zwart-wit om te zetten, 
benadruk je structuur, 
schaduweffecten en 
vormen.
SANDRA MEVISSEN 
(DROOMSPROOKJE)
ISO 200 ∙ F 2,8∙ 1/20 SEC ∙ 
108 MM

 1
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De foto geeft fraai aan wat het 
effect van kleur kan zijn. Het wit 
in combinatie met de pasteltin-
ten levert een dromerig, feeëriek 
plaatje op.
REMCO LOEFFEN (LOEFFEN)
ISO 250 ∙ F 2,8 ∙ 1/200 SEC ∙ MM 
ONBEKEND
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een nog radicalere aanpak. Je hoeft een 

boomstammetje met paddenstoelen 

natuurlijk niet altijd braaf op ooghoogte 

te fotograferen. Door plat op je buik te 

gaan liggen en je camera van onderen op 

de paddenstoelen te richten, ontstaat 

een totaal andere en vaak mooiere, 

ruimtelijkere beeldhoek. Zoek dus naar 

onderwerpen die je nog nooit van onderen 

hebt bekeken en experimenteer eens met 

invulflits en scherptediepte. Voor wie het 

paddenstoelen en bidsprinkhanen. Zolang 

het close up gefotografeerde hoofdon-

derwerp maar interessant genoeg is.

Beeldhoek
De eenvoudigste manier om een 

onderwerp anders vast te leggen is een 

afwijkende beeldhoek of een dramatisch 

standpunt. Bij macrofotografie doe je 

dit in zekere zin altijd al omdat je close-

ups maakt. Maar je kunt ook kiezen voor 

een Märklintreintje dat balanceert op de 

rand van een keien-ravijntje, drie Lego-

poppetjes die een slak proberen te vangen. 

Ontzettend leuk om te doen (alleen het 

plot van je foto verzinnen is al een feest) 

en nóg interessanter om vervolgens je 

idee goed uit te werken. Want reken maar 

dat je wat problemen moet oplossen met 

licht, scherpte, compositie en beeldhoek! 

De enige beperking is je eigen creativiteit 

en doorzettingsvermogen. Het resultaat is 

altijd een unieke foto die nog nooit eerder 

is gemaakt!

Omgekeerd perspectief
Je kent ze wel: foto’s waarop iemand de 

Eiffeltoren op z’n hand lijkt te balanceren. 

Door met perspectief te spelen kun je klei-

ne dingen heel groot laten lijken, terwijl je 

grote dingen juist klein weergeeft. Als je 

met je standaardlens of groothoek redelijk 

dichtbij een onderwerp kunt scherpstellen 

kun je deze techniek al goed toepassen in 

je foto’s. Je hebt wel een onderwerp nodig 

dat niet té klein is en dat niet wegloopt 

of –vliegt. Denk aan een close up van een 

zonnende vlinder op een steen, terwijl 

er op de achtergrond een (piepkleine) 

wandelaar voorbij loopt. Je kunt deze truc 

ook uithalen met bloemen, huisdieren, 

1  Niet levende onder-
werpen kun je uiteraard 
wel verplaatsen. Hier is het 
verdroogde bloemetje op 
een verweerde bloempot 
gezet om de juiste achter-
grond en sfeer te krijgen.
GEERT JAN VELDTHUIS 
(MOUSE58)
ISO 100 ∙ F 3,3 (FOCUSSTACK) ∙ 
1/20 SEC ∙ 105 MM

2  Spinnen zitten vaak 
stil, zodat je goed kunt 
scherpstellen en langere 
sluitertijden kunt gebrui-
ken. In deze foto is het dier 
mooi ingekaderd door het 
blad en maakt de rode 
herfstkleur het tafereel 
sfeervol.
MARIANNE BROUWER 
(GUURTJE)
ISO 110 ∙ F 9 ∙ 1/200 SEC ∙ 
60 MM

 1

2
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model en een macro-objectief en laat de 

resultaten zien op Zoom.nl.

Alledaagse voorwerpen
Pas als je er op gaat letten, valt je op hoe 

vanzelfsprekend we de voorwerpen om 

ons heen vinden. Veel voorwerpen ‘zien’ 

we niet eens meer! Waarschijnlijk heb je 

meerdere keren per dag een vork in je han-

den. Maar pak diezelfde vork eens op en 

bestudeer ‘m een minuut lang aandachtig. 

Zie je hoe de reflectie en de kleur van het 

metaal verandert als je de vork beweegt? 

Als een alledaagse vork al op zoveel 

manieren is te bekijken en te fotograferen, 

hoe zit het dan wel niet met al die dui-

zenden andere voorwerpen in je huis, op 

kantoor, in de tuin of onderweg? Het is de 

kunst om de mogelijkheden te willen zien 

én vervolgens zo te fotograferen dat ze je 

publiek verbazen. Door iets doodgewoons 

af te beelden als iets heel bijzonders, 

ontstaat een verrassingseffect dat blijft 

hangen. Denk aan close-ups van een stapel 

spijkers, de ventilatieroosters achterop je 

pc, de weefstructuur van een spijkerbroek, 

de nerven van een verweerde plank, de 

patronen van een led-lampje of de vacht 

van je kat. Letterlijk alle voorwerpen om je 

heen zijn verrassend te fotograferen!  

model loeischerp te fotograferen, maar 

de rest van het gezicht en de voor- en 

achtergrond onscherp weer te geven. Zo’n 

portret spat bijna van de foto! Uiteraard 

kun je ook alléén een oog fotograferen of 

een paar wimpers met tegenlicht of een 

donszacht babywangetje. Of de snorharen 

van je hond. Bijkomende voordelen van 

een macro-objectief zijn de mooie bokeh 

(de kwaliteit van de onscherpte in je foto), 

een licht(er) zoekerbeeld en de goede 

beeldkwaliteit bij een groot diafragma. Je 

snapt het al: ga eens aan de slag met een 

aandurft: de onderkant van een waterlelie 

of een laag eendenkroos fotograferen in 

een boerenslootje is nog niet vaak gepro-

beerd … wie durft?

Macroportret
Veel fotografen weten het niet, maar met 

macro-objectieven kun je prachtige por-

tretten maken. De meeste specialistische 

close up-objectieven hebben immers vaak 

een groot maximaal diafragma waarmee 

je een heel kleine scherptediepte kunt 

toepassen. Ideaal dus om de ogen van je 

1  Kleurige onderwerpen 
en een kleine scherpte-
diepte geven een nieuwe 
dimensie aan de welbe-
kende paperclip.
BENNO ZUIDENGA 
(BENNOZU)
ISO 125 ∙ F 6,3 ∙ 1/25 SEC ∙ 
105 MM

2  De tegenlichtopname 
van een boa accentueert 
de structuur van de veer 
en de kleur zorgt voor een 
dromerige sfeer.
IRIS STASSEN (IRISSTASSEN)
ISO 320 ∙ F 2,8 ∙ 1/125 SEC ∙ 
28 MM

 1

2
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 ↘ Je staat er vast niet elke dag bij stil, 

maar het is best wel bijzonder dat jouw 

ogen onder bijna alle lichtomstandigheden 

prima in staat zijn om de juiste kleuren te 

zien. Een rood T-shirt blijft rood, ongeacht 

of de zon schijnt, er een dik wolkendek 

hangt, alles onder een laag sneeuw is 

verdwenen of dat je lamplicht hebt inge-

schakeld. Nu zal de precieze tint niet altijd 

en overal exact hetzelfde zijn, maar kleu-

ren zien er in ieder geval behoorlijk natuur-

getrouw uit. Een camera heeft hier veel 

meer moeite mee. Het toestel moet eerst 

zien te achterhalen welke lichtbron er is, 

waarna een correctie wordt toegepast om 

de juiste kleuren aan jou te tonen.

Kleuren herkennen
Onze ogen doen het trouwens niet 

helemaal alleen. Het gebeurt in nauwe 

samenwerking met de hersenen. Net zo 

gebeurt het in een camera niet zozeer door 

de sensor, maar met behulp van software 

in de camera. Dat raden welke lichtbron 

er is en dus hoe kleuren er in werkelijkheid 

(voor ons althans) uitzien, lukt het beste bij 

goed daglicht en vooral als de zon lekker 

schijnt. Bij zware bewolking of op een plek 

met diepe schaduwen wordt het al iets 

lastiger en kunnen kleuren er wat grauwer 

uitzien.

Vooral bij kunstlicht hebben camera’s het 

moeilijk. Er bestaan veel verschillende 

soorten verlichting en deze lampen heb-

ben vaak sterke kleurzwemen die lastig 

automatisch te herkennen en te corrigeren 

zijn. Het gaat wel altijd beter zodra er iets 

wits in beeld is, omdat dit een referentie 

is hoe alle overige kleuren gecorrigeerd 

moeten worden. Gelukkig kun jij de camera 

een handje helpen door zelf aan te geven 

welke lichtbron er is door de witbalans 

in te stellen. Daarmee krijg je al meteen 

zichtbaar betere resultaten. Daarnaast kun 

je het, zolang je in raw fotografeert, net 

zo makkelijk achteraf in een fotobewerker 

rechtzetten. Perfect, want dan hoef je je 

daar tijdens het fotograferen niet druk om 

te maken.

Voorinstelling
De automatische witbalans werkt dus 

vooral goed bij zonlicht. In andere situaties 

kun je ’m beter zelf corrigeren. Zodra er 

wolken voor de zon schuiven bijvoorbeeld 

of als je ergens naar binnen gaat waar 

WORKSHOP

De fraaiste kleuren zonder 
nare kleurzwemen

Witbalans 
de baas

Een kleurzweem kan een foto flink ontsieren. Met een 
goed ingestelde witbalans krijg je in elke situatie wel de 

juiste kleuren te zien. Of je wijkt er juist expres van af 
om een bepaalde creatieve sfeer neer te zetten. Het kan 

allebei in de camera of in de nabewerking.
TEKST KEES KRICK

↓ Zijn huidtinten of de kleuren 
van producten essentieel, 
gebruik dan een witbalans- of 
kleurenreferentiekaart.
ROY COUMANS (BOTAFRIKO)
ISO 100 · F 8 · 1/1600 SEC · 95 MM
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↙ Op een bewolkte dag of in 
de schaduw onder een dicht 

bladerdak kun je vaak maar beter 
zelf de witbalans instellen.

BEP VAN PELT (GENTIAAN)
ISO 250 · F 5,6 · 1/2000 SEC · 105 MM
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WORKSHOP

je in door een bepaalde Kelvin-waarde op 

je camera te kiezen. Waar Celsius gebruikt 

wordt voor ‘gewone’ temperaturen  - dus 

hoe warm of koud je het hebt -, is Kelvin dus 

een aanduiding voor kleurtemperatuur.

Hoe geler en warmer de kleuren van een 

lichtbron, des te lager de Kelvin-waarde. 

Neem een gloeilamp of halogeenlicht, dan 

zit je rond de 2800 of 3200 Kelvin. Stel je 

deze waarde in op je camera, dan weet het 

toestel dat het om warm licht gaat en zal 

het de kleuren direct voor je afkoelen door 

ze meer richting blauw te verschuiven. 

Precies hetzelfde gebeurt als je de kleur-

temperatuur in een fotobewerker omlaag 

brengt.

Een flitser of zonlicht midden op de dag 

heeft een veel hogere kleurtemperatuur. 

Je verwacht het misschien niet, maar dit 

licht is nogal koel van kleur en zit rond de 

5000 of 5500 Kelvin. Stel je deze waarde 

in op je camera of in de fotobewerker, dan 

wordt de verkleuring gecorrigeerd door de 

te blauwe kleuren op te warmen richting 

geel. Op een zwaar bewolkte dag maar ook 

in diepe schaduwen als de zon schijnt, is 

de kleurtemperatuur met 7000 Kelvin en 

hoger nog veel koeler van kleur. Vandaar 

dat je vaak van die grauwe blauwige kleu-

ren krijgt.

Meer kleurzwemen
In je camera kun je maar één witbalans 

tegelijk instellen. Maar wat nu als er meer-

dere soorten kunstverlichting aanwezig 

zijn? Die hebben allemaal een andere kleur-

temperatuur, dus houd je altijd ergens een 

verkleuring in de foto over. In dat geval kun 

je het beste de witbalans kiezen waarmee 

je het hoofdonderwerp de mooiste kleur-

weergave geeft. In de omgeving houd je 

dan nog ergens een verkleuring over. In de 

nabewerking kun je dat eventueel wegwer-

ken als het storend is. Dat kan in Lightroom 

met het gereedschap Aanpassingspenseel 

en de schuifregelaars Temperatuur en 

Kleurtint. Ook overdag kun je tegen dit pro-

bleem aanlopen. Want kies je een witbalans 

die perfect bij het zonnige weer past, dan 

wordt alles in de schaduw blauwig, omdat 

daar geen direct zonlicht komt.

kunstlicht brandt. Je kiest dan voor de 

bijbehorende witbalans-voorinstelling 

die jouw camera standaard biedt. Zoals 

bewolkt, schaduw, gloeilamp of tl- 

verlichting. Kijk voor de zekerheid de  eerste 

paar foto’s even terug via het scherm, 

zodat je zeker weet dat de kleuren er echt 

beter van worden. Je kunt ook live view 

inschakelen en een voor een de voorinstel-

lingen doorlopen. Je ziet dan meteen hoe 

het beeld (letterlijk) verkleurt. Gebruik je 

een systeemcamera, dan zie je het ook in 

de digitale zoeker.

Kleurtemperatuur
Nu bestaan er erg veel soorten kunstlicht, 

dus varieert de kleurzweem die je in foto’s 

kunt krijgen ook sterk. Daarnaast is zelfs 

zonlicht niet de hele dag door constant 

van kleur. Neem een zonsondergang 

als extreem voorbeeld. Het licht is dan 

geeloranje, terwijl het midden op de dag 

een stuk blauwer is. Kortom, een voor-

instelling op je camera zoals zonlicht of 

bewolking of gloeilamp is ook maar een 

inschatting. Wil je in elke situatie nauw-

keurige kleuren hebben, dan kun je beter 

de kleurtemperatuur aanpassen. Dat kan 

op de meeste camera’s en sowieso in de 

nabewerking.

Met de kleurtemperatuur stel je de warm-

te van kleuren veel nauwkeuriger af. Licht 

van een gloeilamp of een zonsondergang is 

bijvoorbeeld warm van kleur en nogal geel 

of oranje van tint. Koelere kleuren zijn vaak 

blauwig van tint, denk aan het indirecte 

zonlicht in schaduwgebieden, zoals een 

steegje. De kleurtemperatuur kun je daar-

om als een schuifregelaar zien waarmee je 

de kleuren afhankelijk van de lichtbron een 

stukje richting blauw of meer richting geel 

verschuift om ze te corrigeren.

Opwarmen of afkoelen
Fotografeer je bij lamplicht en zie je dat 

een wit oppervlak te geel wordt? Dan 

moet je de kleuren afkoelen om er weer 

wit van te maken. Sta je in de sneeuw en 

ziet de omgeving er nogal blauw uit? Dan 

warm je de kleuren op tot het er weer rea-

listisch uitziet. De kleurtemperatuur stel 

Buitenaardse kleuren
→ Wil je expres sterk afwijken van de echte kleuren voor een wat 
meer creatief, alternatief of vervreemdend effect? Stel dan gerust 
een totaal verkeerde witbalans in en zoek bijvoorbeeld de uitersten 
op. Kies maar eens Gloeilamp als het zwaar bewolkt is en de wereld 
is ineens intens blauw. Gebruik de schuifregelaar Temperatuur in 
Lightroom om hetzelfde te doen. Of voeg met Kleurtint een fraaie 
groene of paarse kleurzweem toe.

 1

2

2  In Lightroom kun je 
kleuren selectief ver-
sterken, bijvoorbeeld 
alleen groen en geel.
PIETER NAVIS (PNCO)
ISO 500 · F 8 · 1/30 SEC · 
18 MM

1  Met de witbalans corrigeer je één lichtbron. Zijn er meerdere of is 
er zowel zon als schaduw, dan kun je de resterende kleurzweem met 
het aanpassingspenseel wegwerken.
WIL CROOYMANS (WILCROOYMANS)
ISO 100 · F 8 · 1/80 SEC · 16 MM
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alleen een beetje op je gevoel afgaan of 

kleuren kiezen die jou  aanspreken. Als 

het gaat om kleurechtheid, is dat niet 

meer voldoende. Stel je fotografeert 

kleding of producten voor een web-

shop. Dan mag een rood T-shirt na het 

uitpakken door een klant niet ineens 

roze blijken te zijn. In specifieke situaties 

kunnen zelfs de allerkleinste verschillen 

in kleurtint onacceptabel zijn.

Hoe zorg je in die gevallen dat je wel 

exact de juiste kleuren tevoorschijn 

haalt in de nabewerking? Je kunt dan 

niet zomaar op je geheugen vertrouwen. 

Het moet precies goed worden. Dat lukt 

vrijwel alleen als je een referentie hebt. 

Iets in de foto waarvan je honderd pro-

cent zeker weet dat het wit, geel, rood 

of blauw was. Vandaar dat product- en 

modefotografen graag een testfoto 

maken waarop een kleurenkaart in beeld 

is te zien. Dat is een kaartje met alle-

maal gekleurde vlakjes erop (zoals de 

X-Rite ColorChecker Passport). Omdat 

exact bekend is hoe deze kleuren er in 

het echt uitzien, kun je ze in de nabe-

werking heel eenvoudig terugroepen. 

Dit kan handmatig of automatisch via 

correctieprofielen.

Raw versus jpg
Zoals gezegd hoef jij je eigenlijk niet zo 

heel druk te maken over de kleuren zolang 

je maar in raw fotografeert. Een jpg-foto’s 

is een kant-en-klare foto waarin alle kleu-

ren al zijn ‘voorgemengd’. Wil je die foto 

achteraf met software aanpassen dan kan 

dit wel, maar alleen heel beperkt en de 

beeldkwaliteit gaat achteruit. Het is net 

als een pizza of een taart die je na de berei-

ding ineens helemaal anders wilt hebben. 

Dat wordt een enorm geklieder.

Een raw-bestand kent nog geen kleuren. 

Alleen de drie losse kleurkanalen (rood, 

groen en blauw) die de beeldsensor vast-

legt, worden in zo’n bestand opgeslagen. 

De kleurkanalen zijn nog niet met elkaar 

vermengd, zodat je in een fotobewerker 

eenvoudig zelf de juiste verhouding ertus-

sen kunt bepalen, om exact de goede 

kleuren te krijgen. Daarmee kun je elke 

kleurzweem wegwerken, zonder kwa-

liteitsverlies. Je kunt dus altijd precies 

de goede kleuren tevoorschijn toveren, 

zolang je maar in raw werkt.

Kleurenreferentie
Dan moet je wel weten hoe die kleuren 

er in het echt uitzagen. Anders kun je ze 

Wat er niet is ...
→ In theorie kun je in de nabe-
werking altijd de juiste kleuren 
herstellen zolang je maar in raw 
fotografeert. Zelfs sterke ver-
kleuringen door kunstlicht. Er zit 
wel een klein addertje onder het 
gras. In zeldzame gevallen lukt het 
namelijk niet helemaal. Essentieel 
is namelijk dat het kunstlicht 
het volledige kleurenspectrum 
uitzendt. Bij sommige soorten 
verlichting zit daar ergens een gat 
in. Sommige kleuren zijn daardoor 
niet te zien. Er is dus niet alleen 
een kleurzweem, er ontbreken ook 
kleuren. Je kunt dan in je camera 
of fotobewerker corrigeren wat 
je wilt, maar wat er niet is kun 
je simpelweg niet tevoorschijn 
halen. Nogmaals, de kans dat je 
hier tegenaan loopt is klein, maar 
het is toch handig om te weten.

EEN VOORINSTELLING 
ALS ‘BEWOLKING’ 
IS OOK MAAR EEN 
INSCHATTING

3  Je mag de kleuren 
gerust op je gevoel afstel-
len tot je een mooie sfeer 
krijgt.
KIM VOS 
(KIMVOSFOTOGRAFIE)
ISO 400 · F 2,8 · 1/1250 SEC · 
130 MM

3
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WORKSHOP

naar wens instellen. Standaard krijg je 

ongeveer de instelling zoals jouw camera 

het heeft bedacht (de voorinstelling Als 

opname). Klik je achter het gereedschap 

Witbalans selecteren op de naam van 

deze voorinstelling, dan krijg je een lijstje 

te zien met allerlei andere voorinstellin-

gen. Ze hebben nagenoeg dezelfde namen 

als op je camera, zoals Daglicht, Bewolkt, 

Schaduw en Kunstlicht. Nogmaals, het 

is ook nu weer een inschatting omdat de 

kleurtint nogal varieert met het tijdstip 

op de dag en het soort lichtbron.

Beter kun je dan ook de schuifregelaar 

Temperatuur gebruiken. Beweeg hem 

rustig heen en weer tot je grofweg het 

gewenste resultaat hebt. Aanvullend 

gebruik je Kleurtint om een groenige of 

paarsige kleurtint weg te werken. Wissel 

een paar keer tussen beide schuifrege-

laars tot je de beste of mooiste kleuren 

hebt. Je kunt dit per foto doen, maar 

als je een reeks foto’s onder dezelfde 

lichtomstandigheden hebt geschoten, 

mag het ook met alle beelden tegelijk.

Creatief
Kleurechtheid is aan de ene kant leuk en 

soms zelfs noodzakelijk, maar je mag er 

ook voor kiezen om expres een beetje, 

of zelfs extreem, af te wijken van hoe 

de kleuren er in werkelijkheid uitzien. Bij 

foto’s waar het om sfeer draait bijvoor-

beeld of bij creatieve foto’s. Je fotogra-

feert bijvoorbeeld niet speciaal tijdens 

een zonsondergang of zonsopkomst 

om de omgeving kleurecht vast te leg-

gen. Nee, nu wil je juist de fantastische 

kleurenexplosie vastleggen die je voor je 

ziet en dat misschien ook nog een beetje 

aandikken.

Met een automatische witbalans krijg 

je al best mooie kleuren, maar kies je 

bijvoorbeeld expres voor Bewolkt of 

Schaduw, dan zet je ze nog eens extra 

aan. Doordat je de camera nu wijsmaakt 

dat er een ietwat koele lichtbron is, 

worden de kleuren nog eens extra 

opgewarmd. Hetzelfde kan met raw in 

de nabewerking door de witbalansschuif 

naar rechts te bewegen, zodat er meer 

geel wordt bijgemengd. Bij winterse 

taferelen kan het juist mooi staan als 

sneeuw en ijs een blauwige gloed krij-

gen, omdat we dan automatisch het 

gevoel krijgen dat het daar wel heel 

erg koud is. Kies dan expres een lagere 

kleurtemperatuur in je camera of in de 

nabewerking, net zolang tot je die mooie 

blauwe arctische tint krijgt. 

Witbalanskaart
Voor de doorsnee fotograaf is een kleu-

renreferentiekaart misschien wat te veel 

van het goede. Wat vaak ook prima werkt, 

is gewoon even een grijskaart of nog 

liever een witbalanskaart in beeld nemen 

bij de testfoto. In de nabewerking klik je 

erop met de pipet van het gereedschap 

Witbalans selecteren van bijvoorbeeld 

Lightroom om de beste kleurcorrectie te 

achterhalen. Ben je het vergeten mee te 

fotograferen of heb je er geen? Klik dan 

met het pipet op iets waarvan je vrij zeker 

weet dat het in het echt (nagenoeg) wit, 

grijs of zwart is. Dan heb je in ieder geval 

een goed startpunt en kun je vandaaruit 

eventueel de witbalans nog finetunen.

Lightroom
In Lightroom kun je in de module 

Ontwikkelen de witbalans helemaal 

Testfoto
→ Je hoeft echt niet alle Kelvin-
waarden van alle lichtbronnen 
die je ooit kunt tegenkomen uit je 
hoofd te leren. Zolang je maar het 
verband begrijpt tussen warm en 
koud licht, lage en hoge Kelvin-
waarden en hoe je vervolgens 
het beste een kleurcorrectie aan-
brengt. In de praktijk kun je name-
lijk altijd wel snel even een testfoto 
maken om te zien wat voor soort 
kleurzweem je krijgt. Afhankelijk 
van de vraag of de foto te geel of te 
blauw wordt, stel je vervolgens een 
lagere of hogere kleurtemperatuur 
in om alsnog natuurlijke kleuren 
te krijgen. Het kan geen kwaad om 
een paar essentiële waarden uit 
je hoofd te kennen, zoals zonlicht, 
bewolking en een kunstlichtsoort 
die je vaak aantreft. Dan kun je 
wel sneller de juiste correctie 
aanbrengen.

MISSCHIEN WIL JE DIE 
FANTASTISCHE KLEURENEXPLOSIE 
NOG WAT EXTRA AANDIKKEN

1  Een en dezelfde foto 
met drie witbalans-instel-
lingen: zonlicht, bewolkt 
en kunstlicht.

 1
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2

3

De kleuren van een zonsonder-
gang wil je niet neutraal maar zo 
mooi mogelijk vastleggen.
RONALD MEESTERS (RONALDM74)
ISO 100 · F 14 · HDR · 12 MM

In de zon krijg je andere kleuren 
dan in schaduwgebieden.
WIM HENDRIKX (WAG-HENDRIKX1)
ISO 250 · F 5,6 · 1/125 SEC · 256 MM
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TECHNIEK

Scherptediepte is zo’n begrip waarvan iedereen die 
fotografeert, vaag weet wat het is. Wie op internet te 

raden gaat, stuit op een boel informatie, maar vooral veel 
fabels en halve waarheden. Tijd voor de hele waarheid.

TEKST MARIJN HEUTS

1

DOF
De scherptediepte is op veel 
camera’s vooraf te controleren 
met de DOF-preview knop. DOF 
staat voor Depth of Field, Engels 
voor scherptediepte. Als je de 
knop indrukt, sluit het diafragma 
zich tot de gekozen waarde. Het 
beeld wordt een stuk donkerder, 
maar zodra je ogen daaraan zijn 
gewend, zie je in je zoeker welke 
delen van je foto bij dat diafragma 
scherp worden afgebeeld. Werk je 
in live view, dan wordt het beeld 
niet donkerder en kun je nauwkeu-
rig op elk deel van je compositie 
inzoomen om te controleren of de 
scherptediepte naar wens is.

DE SCHERPTEDIEPTE WORDT BEPAALD 
DOOR DE (RELATIEVE) VERGROTING EN 
HET DIAFRAGMA

vertes

Scherptediepte, 
de feiten en fabels

 ↘ Wat is scherptediepte?
Wikipedia verwoordt het als volgt: 

‘Scherptediepte is een centraal begrip in 

de fotografie, waarmee de afstand wordt 

bedoeld tussen de dichtstbijzijnde en 

verste punten die scherp worden afge-

beeld.’ Anders gezegd: scherptediepte is 

het deel van een foto dat door de kijker als 

voldoende scherp wordt ervaren. 

Hoe komt het dat niet alles 
in je zoeker scherp in de 
foto wordt vastgelegd? 
Elk stukje van een gefotografeerd onder-

werp wordt door de lens geprojecteerd op 

de sensor. Delen van de foto in het scherp-

stelvlak – het vlak waarop daadwerkelijk 

wordt scherpgesteld - worden als (kleine) 

punten geprojecteerd. Delen dichterbij 

of verderaf worden net voor of achter 

de sensor geprojecteerd en verschijnen 

daardoor geleidelijk als (steeds grotere) 

vlekjes op de sensor. Op een goed moment 

worden de vlekjes zo groot dat het men-

selijk brein ze niet langer als voldoende 

gedetailleerd en dus scherp ervaart.

Het omslagpunt, de grootte die het vlekje 

nog net mag hebben, heet in het Engels 

‘circle of confusion’. De minder gebruikelij-

ke Nederlandse term is verstrooiingscirkel. 

Deze bedraagt voor een kleinbeeldcamera 

0,03 mm. Let wel: op de sensor. Ga je de 

foto op je computerscherm of op een 

grote print bekijken, dan wordt de cirkel 

evenredig groter ten opzichte van het 

sensorformaat (36x24 mm). 
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Wat doet scherptediepte 
met je foto?
Een kleine scherptediepte zorgt ervoor 

dat alles voor en achter je onderwerp 

onscherp wordt afgebeeld. Zo komt je 

scherpe onderwerp mooi ‘los’ van de 

onscherpe omgeving. Storende details 

in die voor- en achtergrond vallen weg in 

de onscherpte en de achtergrond wordt 

afgebeeld als een zachte waas. Met name 

portret- en wildlifefotografen ervaren dat 

als wenselijk en mooi. 

Een grote scherptediepte betekent dat 

veel details in voor- en achtergrond scherp 

worden weergegeven. Dit zie je vooral in 

de landschapsfotografie en productfoto-

grafie. Onscherpte in een deel van de foto 

leidt in zo’n foto immers eerder af dan dat 

het iets toevoegt.

Wat bepaalt de 
scherptediepte?
Scherptediepte is afhankelijk van een aan-

tal variabelen: de camera, het brandpunt 

1  Met een diafragma van 
F 10 en een groothoek-
objectief lijkt de foto van 
voor tot achter scherp.
MARIA KUENEN (MANIAK)
ISO 100 ∙ F 10 ∙ 1/50 SEC ∙ 24 MM

2  Een macro-objecief 
geeft een zeer kleine 
scherptediepte. 
HENK MEEUWES 
(HMEEUWES)
ISO 100 ∙ F 8 ∙ 1/250 SEC ∙ 
100 MM

Een compactcamera 
heeft een grotere 
scherptediepte dan een 

spiegelreflexcamera
Niet elke camera levert dezelfde scherptediepte. Dat heeft 

niks te maken met merk of kwaliteit, maar met het opper-

vlak van de sensor. Het formaat van een fullframe sensor 

komt overeen met het vroegere 24x36 mm-filmrolletje. Een 

1.6x aps-c ‘cropcamera’ is kleiner: 22,2x14,8 mm; een digitale 

compactcamera (of telefoon) nog weer veel kleiner. 

Op een kleinere sensor wordt slechts een deel van het onder-

werp geprojecteerd dat de lens ‘binnenhaalt’. De buitenste 

randen van het beeld vallen als het ware buiten de sensor. 

Vandaar de term cropfactor. Iemand met een fullframe sen-

sor zal dus vanaf dezelfde afstand een langere lens moeten 

gebruiken voor dezelfde compositie op de sensor dan iemand 

met een ‘cropcamera’. Anders gezegd: de fotograaf met een 

fullframe sensor moet het onderwerp groter weergeven om 

dezelfde foto te kunnen maken. En groter weergeven bete-

kent zoals gezegd een kleinere scherptediepte. 

Om het ingewikkeld te maken: een kleinere sensor heeft een 

kleinere ‘circle of confusion’. Dat betekent dat deze eerder 

wordt overschreden en dat zorgt juist weer voor een klei-

nere scherptediepte. Per saldo klopt de bewering dat een 

kleinere sensor een grotere scherptediepte levert, maar het 

effect is in de praktijk gering en alleen zichtbaar als je twee 

camera’s met verschillende sensoren naast elkaar gebruikt, 

vanaf dezelfde afstand en met dezelfde lens.

 1

TELELENZEN 
DRUKKEN HET 
PERSPECTIEF 
IN ELKAAR, DAT 
VERSTERKT DE 
ONSCHERPTE

van de lens, het diafragma, de scherpstel-

afstand, de grootte van een print en de 

afstand waarop je die print bekijkt. Op het 

diafragma na komen ze allemaal neer op 

één ding: relatieve vergroting. 

Hoe groter een onderwerp in beeld komt, 

des te groter elk punt van dat onderwerp 

dat zich buiten het scherpstelvlak bevindt 

op de sensor wordt geprojecteerd. De 

‘circle of confusion’ wordt eerder over-

schreden en delen van de foto ervaar 

je eerder als onscherp. Voilà, een kleine 

scherptediepte is het resultaat.

Met de wetenschap dat de scherpte-

diepte wordt bepaald door de (relatieve) 

vergroting, en het diafragma, kunnen we 

feiten, fabels en halve waarheden gaan 

ontrafelen.

Twee dingen tot slot
Door een converter verandert ook de 

scherptediepte. Een 500 mm-lens met een 

1.4x-converter wordt effectief een 700 

mm-lens. Gebruikt vanaf dezelfde afstand, 

2
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Een grotere 
scherpstelafstand 
geeft een grotere 

scherptediepte
De scherpstelafstand (beter: de afstand 

tot je onderwerp) bepaalt hoe groot 

je onderwerp in beeld komt - bij een 

gegeven brandpuntsafstand en dia-

fragma. En die vergroting bepaalt dus 

inderdaad, zoals eerder aangegeven, 

weer de scherptediepte. Hoe groter een 

beeldpunt van de foto buiten het scherp-

stelvlak, des te groter dit deel op de 

sensor wordt geprojecteerd. Hoe groter 

de projectie op de sensor, des te eerder 

die weergave de ‘circle of confusion’ 

overschrijdt en dus onscherp oogt. 

Dit is de voornaamste reden waarom in 

de macrofotografie veelal sprake is van 

een zeer beperkte scherptediepte. De 

fotograaf werkt vaak op vergrotingen 

van 1:1 of zelfs groter, enorm dicht op het 

onderwerp. Een kleiner diafragma (groter 

F-getal) helpt dan ook niet meer altijd.

Een open diafragma 
geeft een beperkte 
scherptediepte

Als de lensopening kleiner wordt, hoeven 

de lichtstralen die door de lens vallen 

minder sterk gebundeld te worden om de 

sensor te bereiken. Daardoor worden de op 

de sensor geprojecteerde vlekjes minder 

snel groter dan bij een groot (open) dia-

fragma. Het moment waarop de vlekjes te 

groot worden om nog als scherp te wor-

den ervaren, wordt minder snel bereikt en 

dus ogen grotere delen van de foto scherp. 

Een open diafragma geeft dus inderdaad 

een kleine scherptediepte.

Een telelens 
geeft een kleine 
scherptediepte

Vaak wordt gezegd dat telelenzen een 

kleinere scherptediepte bieden dan 

groothoeklenzen. Dat klopt inderdaad, 

tenzij je zelf verplaatst ten opzichte van 

het onderwerp, om deze bijvoorbeeld 

even groot in beeld te fotograferen. 

Zolang het onderwerp dezelfde grootte 

in het beeld inneemt, zal je foto dezelfde 

scherptediepte hebben bij beide lenzen. 

In de praktijk is het natuurlijk zo dat 

telelenzen juist worden gebruikt om het 

onderwerp groter in beeld te brengen. 

En als een onderwerp groter in beeld 

wordt gebracht, neemt de scherpte-

diepte af.

Bovendien drukken telelenzen het per-

spectief in elkaar door de kleine beeld-

hoek. Daardoor wordt slechts een klein 

deel van de achtergrond weergegeven. 

Dat versterkt het idee van een beperkte 

scherptediepte verder, maar staat er 

volledig los van.

De scherptediepte in een foto wordt 

dus puur bepaald door een combinatie 

van de opening van het diafragma en de 

afstand tot je onderwerp. 

2 3 4

DOOR EEN 
CONVERTER 
VERANDERT OOK DE 
SCHERPTEDIEPTE

1

2

1  Onscherpte in een 
macrofoto laat het onder-
werp er wel uitspringen.
LIA HULSBEEK BRINKMAN
(HULSMAN)
ISO 500 ∙ F 3.5 ∙ 1/125 SEC ∙ 
105 MM

2  Bij portretten werkt 
een groot diafragma heel 
goed.
MARINDA TEMPELAARS 
(MARINDAT)
ISO 100 ∙ F 2.8 ∙ 1/1000 SEC ∙ 
145 MM

3  Bij vogelfotografie is 
het door de grote afstand 
de kunst goed scherp te 
stellen.
ALWIN A,B. (1DX)
ISO 2500 ∙ F 7.1 ∙ 1/1250 SEC ∙ 
700 MM

MINIGIDS ZOOM.NL  MACROFOTOGRAFIE
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Een grote afdruk 
heeft minder 
scherptediepte

Wanneer we een foto op 10x15 en 

40x60 cm afdrukken en beide for-

maten vanaf een vaste plek zouden 

bekijken, oogt de kleinste afdruk 

scherper. Waarom? Alle onderdelen 

van de foto worden weergegeven als 

punten en vlekjes. Die vlekjes zijn bij de 

kleine afdruk klein genoeg om door het 

menselijk brein als scherp te worden 

ervaren. De onderdelen van de grotere 

afdruk worden weergegeven als gro-

tere vlekken. Misschien nog steeds klein 

genoeg om als scherp te worden erva-

ren, maar in elk geval minder scherp 

en dus eerder onscherp dan de kleine 

afdruk. Dit is ook de reden dat een foto 

op je telefoon of lcd van je camera er 

altijd zo mooi scherp uitziet en dat de 

feitelijke foto op je computerscherm 

toch onscherp kan zijn.

Kijkafstand
Bekijken we een 40x60 afdruk op tien 

meter afstand en daarna op een halve, 

dan oogt de foto scherper van veraf. 

Waarom? De onderdelen van de foto 

bestaan van veraf gezien uit kleine 

vlekjes. Van dichtbij zijn die vlekken 

dermate groot dat ze door ons brein 

niet meer als scherp worden ervaren, ze 

overschrijden in dat geval de ‘circle of 

confusion’.

Dit is de reden dat zelfs van een foto 

van vier megapixel een afdruk van 

10x15 meter groot kan worden gemaakt 

die vervolgens op Times Square aan 

een gebouw wordt bevestigd en vanaf 

de straat gezien enorm scherp oogt. 

Het is ook de reden dat je de grootte 

van je televisie moet afstemmen op de 

grootte van je woonkamer. Te dicht op 

een groot scherm zitten geeft namelijk 

een onscherp (onrustig) beeld. Ooit 

weleens bij een actiefilm in de bios-

coop gezeten op de eerste rij? En doe 

een exposerend fotograaf een lol door 

de scherpte van diens afdrukken niet op 

een afstand van een paar centimeter te 

‘beoordelen’!

zal de vergroting met converter groter 

zijn, en daarmee de scherptediepte kleiner. 

Maar: door de converter verandert ook het 

feitelijke diafragma. In dit voorbeeld van 

F 4 naar F 5,6. Het gevolg is dat de nieuwe 

combinatie de scherptediepte krijgt van F 

5,6 in plaats van F 4.

6

5

3

De vuistregel is dat de scherptediepte 

een derde voor het scherpstelvlak ligt 

en twee derde achter het scherpstelvlak 

ligt. Maar dat klopt alleen bij gemiddelde 

vergroting (rond de 1:15). Bij meer ver-

groting (tele en macro van dichtbij) is de 

verhouding ongeveer fifty-fifty. Bij een 

kleine vergroting (denk groothoek van 

veraf) is de verhouding helemaal scheef. 

Veruit de meeste scherptediepte ligt dan 

achter het scherpstelvlak, tot bij een 

bepaalde scherpstelafstand de scherp-

tediepte achter het scherpstelvlak zelfs 

oneindig wordt. Je hebt dan de ‘hyperfo-

cale afstand’ te pakken.

Conclusie
Er worden veel halve waarheden over 

scherptediepte verspreid. Bij twijfel 

helpt het als je bedenkt dat scherpte-

diepte vooral een resultaat is van de 

relatieve afbeeldingsmaatstaf. Hoe 

groter een onderwerp in beeld wordt 

gebracht (of je dat nu doet door een 

langere lens te gebruiken of dichterbij 

te lopen maakt niet uit), hoe eerder de 

beeldpunten van dat onderwerp als 

onscherp ogende vlekken worden weer-

gegeven en hoe kleiner de scherptediep-

te. Wie wil, kan een DOF-calculator app 

op telefoon of tablet downloaden en de 

variabelen een voor een aanpassen om 

zo te zien dat bovenstaande daadwerke-

lijk het geval is. 
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Waar let je op bij het maken 
van macrofoto’s? 
Ik let bij het maken van macrofoto’s altijd 

op de omgeving. Zowel de voor- als de 

achtergrond zijn heel bepalend voor het 

totale beeld. Een onrustige omgeving 

kan al vaak het beeld ontsieren. Als het 

onderwerp het toe laat bekijk ik het van 

alle kanten en bepaal dan de positie. Een 

beetje naar links of naar rechts kan bij 

macrofotografie al een wereld van ver-

schil maken.’

Welke technieken gebruik 
je het meest/liefst voor 
macrofotografie? 
‘Ik maak geen gebruik van bijzondere 

INTERVIEW

Natuurfotograaf  
Edwin Giesbers 

over 
macrofotografie 

Promotiemateriaal maken voor grote fotografiemerken 
is misschien wel de droom van iedere fotograaf. 

Natuurfotograaf Edwin Giesbers reist de hele wereld 
rond en neemt ons kort mee in zijn gedachtes en ervaring 

over macrofotografie.
TEKST ELKE VAN DER HONING

Wie is Edwin Giesbers?
Professioneel fotograaf Edwin Giesbers 
houdt zich bezig met natuurfotografie 
en is woonachtig in Nijmegen. Sinds 
2005 is hij fulltime bezig met natuurfo-
tografie. Hij werkt voor diverse maga-
zines, in opdracht voor tijdschriften en 
levert voor sommige klanten ook een 
verhaal. Ooit als 12 jarig jongetje begon-
nen met de camera die hij kreeg van zijn 
vader. Het liefst fotografeert Edwin 
macro, maar ook vogels, zoogdieren en 
reportages van gebieden behoren tot 
zijn favorieten. 

WWW.EDWINGIESBERS.COM

WWW.EDWINGIESBERS.ZOOM.NL

technieken. Wel fotografeer ik graag met 

een groot diafragma als f/4.0 om veel 

onscherpte in de voor- en achtergrond 

te creëren. Dit levert heerlijk rustige 

beelden op!’

Welke Tamron objectieven 
gebruik je het liefst voor 
macrofotografie? 
‘Ik maak altijd gebruik van de Tamron SP 

90mm f/2.8 1:1 Macro VC.’ 

Het voordeel van dit objectief, en sowieso 

het fijne aan het werken met Tamron 

objectieven, is wel – naast de zeer goede 

beeldkwaliteit – het formaat en gewicht. 

De meeste vergelijkbare objectieven van 

andere merken zijn zwaarder en groter.’

http://mps.telfort.nl:80/invalidurl.gif
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Welke objectieven moet 
iedere macrofotograaf 
hebben? 
‘Ik vind een objectief rond de 100 mm 

ideaal. Je kunt dan wat verder van het 

onderwerp blijven en ook nog wat mak-

kelijker het licht (flitslicht of lamplicht) 

op het onderwerp laten vallen.’

Doe je veel in de 
nabewerking? 
‘Ik werk in RAW formaat en dan is het 

nodig om de standaardbewerking uit 

te voeren: levels en soms wat extra 

Focus je daarop op of een natuurgebiedje 

heel dichtbij want dan kun je bij ideale 

omstandigheden – weinig wind en mooi 

licht – vaak terug gaan.’

PAK JE RUST

‘Loop niet teveel maar ga eens rustig zit-

ten in bijvoorbeeld een leuk grasland met 

prachtige planten. Je zult zien dat je dan 

veel meer kleine leuke onderwerpen dan 

alleen insecten gaat zien.’

SLOW MOTION

‘Beweeg bij schrikachtige insecten of 

reptielen/amfibieën als in slow motion. 

Je kunt dan verrassend dichtbij komen. 

Beweeg je snel dan zijn ze ook snel ver-

trokken. Laag kruipend helpt ook want 

dan steek je minder als silhouet af tegen 

de lucht.’ 

Hoe onderscheid je je in 
macrofotografie? 
‘Dat lijkt me tegenwoordig met de 

enorme grote groep natuurfotografen 

best wel lastig. Uitgangspunt moet 

denk ik meer het plezier zijn van in de 

natuur zijn en lekker foto’s maken. En 

wie weet zijn dan uiteindelijk je foto’s 

zo opvallend dat je je onderscheid. 

Wellicht dat het ook helpt om niet 

de jaarlijks terugkerende standaard 

onderwerpen te fotograferen als je per 

se de noodzaak voelt andere beelden 

te maken.’

Hoe creëer je een  
eigen stijl? 
‘Als het goed is komt een eigen stijl 

gewoon vanzelf naarmate je langer foto-

grafeert. Het is iets wat zich evolueert 

en wat je niet kunt afdwingen. Sommige 

fotografen hebben het talent om dat 

wat sneller te ontwikkelen.’

Op welke klus/shoot ben je 
het meest trots? 
‘Ik werk al een paar jaar voor Nikon 

Japan. Bij nieuwe camera’s of objec-

tieven mag ik dan af en toe het pro-

momateriaal maken dat wereldwijd 

wordt gebruikt ter introductie van het 

net verschenen objectief of camera. 

Dat zijn hele leuke klussen waar ik vaak 

langer aan kan werken en waar ook het 

budget groot genoeg is om 1 of 2 keer 

op reis te gaan.’ 

saturatie. En indien nodig nog een niet 

al te grote uitsnede om de compositie te 

verbeteren.’

Wat raad je andere 
fotografen aan die zich 
willen gaan richten op 
macrofotografie? 

EIGEN TUIN

‘De mooiste macrofoto’s kun je al in je 

eigen tuin maken indien je die deze ten-

minste een beetje groen met planten 

hebt ingericht en niet vol hebt betegeld. 

1  Dit is een Ghost Glass 
Frog en deze is gefotogra-
feerd in Costa Rica. Het 
kikkertje is slechts enkele 
centimeters groot.
NIKON D70 · ISO 500 · F 8 · 
1/160 SEC · 90 MM

2  Kreta is voor orchidee-
en-fotografen een 
Eldorado vanwege de 
grote aantallen en soorten 
die je hier kunt vinden. De 
Heldreichs Orchid is daar 
een van en komt algemeen 
voor. 
NIKON D750 · ISO 400 · F 3,3 · 
1/1250 SEC · 90 MM

 1

 1



INTERVIEW

35 MINIGIDS ZOOM.NL  MACROFOTOGRAFIE

De Aardbeikikker of ook 
wel de Bluejeans Frog 
– vanwege zijn blauwe 
pootjes – is een klein 
gifkikkertje uit Costa Rica 
die je vanwege zijn felle 
kleuren niet kunt missen.  
NIKON D200 · ISO 400 · F 7,1 · 
1/200 SEC · 90 MM

De mannetjes van de 
Heikikker kleuren vroeg 
in het jaar – voor een 
paar weken – blauw om 
zo indruk te maken op de 
vrouwtjes. 
NIKON D750 · ISO 400 · F 5,6 · 
1/1000 SEC · 90 MM
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TECHNIEK

Bracketing en focus stacking

Extra bereik
en scherpte

Zelfs bij moderne digitale camera’s loop je weleens tegen 
de grenzen aan van wat nog mogelijk is aan scherpte en 
dynamisch bereik. Bracketing en focus stacking zijn twee 
technieken om toch dat beeld te krijgen dat je voor ogen 

had. We leggen uit hoe ze werken. 
TEKST MEINDERT VISSER

↓ ‘Vergroot’ het 
dynamisch bereik door 
bracketing: dit is een 
samenvoeging van de 
vijf foto’s rechts.



TECHNIEK

37 MINIGIDS ZOOM.NL  MACROFOTOGRAFIE

kun je dit probleem oplossen.

Door een serie van drie of vijf verschil-

lend belichte beelden te maken, kun je 

het bos, het beekje én het weiland goed 

belichten. Per situatie bekijk je hoeveel 

opnames nodig zijn. Soms heb je aan twee 

voldoende, vaak werkt een serie van drie 

of vijf beelden nog beter. 

Het proces dat exposure bracketing heet, 

kun je natuurlijk volledig handmatig doen, 

maar op vrijwel alle digitale camera’s kan 

het ook automatisch. Kijk in de handleiding 

van jouw camera waar deze functie zit. 

De functie komt bij de meeste camera’s 

ongeveer op hetzelfde neer. Als eerste zet 

je de bracketing-modus aan en vervolgens 

bepaal je hoeveel verschillende beelden 

je wilt maken en hoe de beelden van 

elkaar verschillen qua belichting. Zo kun je 

bijvoorbeeld de beelden telkens één stop 

opschuiven, maar je kunt de stappen ook 

groter of kleiner maken.

EEN MOOI PLAATJE, MET EEN 
UITDAGENDE BELICHTING

 ↘ Zelfs een geoefend fotograaf met een 

getraind oog en een goede camera, loopt 

vroeg of laat tegen onmogelijke situaties 

op. Hoe goed je ook kunt fotograferen en 

hoe goed je camera ook is: de techniek 

en de natuurkunde hebben grenzen. Het 

combineren van een aantal verschillende 

foto’s kan dan de oplossing zijn. In dit arti-

kel behandelen we twee technieken die 

op het eerste gezicht erg op elkaar lijken, 

maar toch totaal verschillend zijn. De eer-

ste, ‘exposure bracketing’, helpt je om een 

goede belichting te maken in uitdagende 

lichtomstandigheden. ‘Focus stacking’ is 

een hulpmiddel om de scherpte in je foto’s 

te vergroten. De twee technieken helpen 

je een stuk verder in de fotografie, maar 

vereisen allebei zorgvuldig werken.   

Bracketing
De term bracketing staat in het algemeen 

voor een reeks foto’s waarbij de instelling 

telkens iets verandert. In dit geval hebben 

we het over exposure bracketing. Daarbij 

schiet je dezelfde foto een paar keer, waar-

bij de belichting een waarde opschuift. Dit 

kun je doen om achteraf de beste eruit te 

pikken als je niet helemaal zeker bent van 

je belichting. Je maakt dan bijvoorbeeld 

vijf verschillende beelden en kijkt achteraf 

welke het beste overeenkomt met wat 

je in gedachten had. Exposure bracketing 

kan ook handig zijn als het dynamisch 

bereik van je camera tekortschiet voor 

een bepaalde scène. Het dynamisch bereik 

wordt weliswaar met elke generatie beter, 

maar er blijven situaties waarbij je extra 

tekening in je schaduwen of in je hooglich-

ten nodig hebt - of allebei.

Belichtingen
Stel, je gaat een fraaie zomerdag naar 

het bos en stuit aan de bosrand op een 

prachtig tafereel. Een beekje met rustig 

kabbelend water grenzend aan een mooi 

donker bos. Een mooi plaatje, maar de 

belichting ervan is tamelijk uitdagend. Bij 

een goede belichting van het bos wordt 

het beekje overbelicht. Andersom wordt 

bij een goede belichting van het beekje het 

bos onderbelicht. Je kunt natuurlijk een 

compromis zoeken, maar je wilt niet te 

veel concessies doen. Gelukkig hoeft dat 

ook niet, want met exposure bracketing 

HDR?
→ Lijkt exposure bracketing niet 
enorm op hdr? Ja, het komt ook 
min of meer op het hetzelfde 
neer. Voor een hdr-beeld maak je 
ook verschillend belichte foto’s 
en exposure bracketing ligt dus 
aan de basis van een hdr-foto. De 
term hdr staat de laatste jaren een 
beetje voor foto’s waarbij de hdr-
bewerking er duimendik bovenop 
ligt. Exposure bracketing is in 
eerste instantie een techniek om 
beter belichte beelden te maken, 
zonder dat je gelijk ziet dat die 
techniek is gebruikt.

PASM
→ Bij de meeste camera’s kun je 
exposure bracketing gebruiken 
in de standen manueel en (semi) 
automatisch. Let wel op, want in 
de sluitertijdvoorkeuze gaat je 
camera het diafragma aanpassen 
om de verschillende belichtingen 
te kunnen maken. Dan kom je 
in de problemen als je al met de 
grootste diafragmaopening werkt 
- met een F 2,8-objectief kun je 
natuurlijk onmogelijk met bijvoor-
beeld F 2 fotograferen. Daarnaast 
verandert met het diafragma ook 
de scherptediepte en dus de com-
positie van je beeld.

↓ De beelden met verschillende 
belichtingen die we gebruiken 
om tot een beter belichte foto te 
komen.
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Statief 
Gebruik bij bracketing altijd een statief, 

want de compositie moet op elke foto 

natuurlijk exact hetzelfde zijn. Anders 

lukt het de software achteraf niet om de 

beelden goed over elkaar te leggen. Om 

beweging van de camera zoveel mogelijk 

te beperken, zet je de autofocus het beste 

in de continu-stand (AF-C bij Nikon en 

Sony, AF-Servo bij Canon). De camera 

maakt dan snel een serie foto’s achter 

elkaar met zo min mogelijk kans op bewe-

ging. Wil je die kans echt tot een minimum 

beperken? Werk dan met een afstandsbe-

diening of zelfontspanner. 

De nabewerking
Na het maken van de verschillende beel-

den gaan we deze in Adobe Lightroom 

combineren tot één beeld. 

Stap 1: 
verzamel de beelden
Importeer de gemaakte beelden in Adobe 

Lightroom. Je ziet op het ‘goed’ belichte 

beeld dat de belichting niet ideaal is. Het 

beekje is overbelicht en het bos is deels 

goed en deels onderbelicht. De andere 

beelden tonen onder- en overbelichte 

versies van hetzelfde tafereel.  

Stap 2: 
foto’s samenvoegen
Kies voor Foto, Samenvoegen, HDR. Dan 

volgt een dialoogvenster waarin je kunt 

kiezen uit een aantal opties. Voor het 

beste resultaat laat je de vinkjes voor 

Automatisch uitlijnen en Automatische 

tinten staan. Waarde voor schimmen 

verwijderen staat standaard op Geen en 

dat houden we ook zo. Klik vervolgens op 

Samenvoegen om de beelden over elkaar 

heen te leggen. Het eindresultaat van 

de samenvoeging verschijnt daarna als 

nieuwe foto in beeld.

Stap 3: 
bewerken
Na de samenvoeging heb je één nieuw 

basisbeeld waarmee je verder aan de slag 

kunt. Vanaf nu is alles weer als vanouds 

en kun je dit nieuwe beeld gaan bewerken 

zoals je gewend bent. Afhankelijk van je 

eigen voorkeur en het doel van de foto 

kun je een natuurlijke bewerking of juist 

een sterke en karakteristieke bewerking 

kiezen.

Bracketing uit
→ Vergeet na het maken van 
een serie de bracketing-func-
tie niet uit te zetten. Als je dit 
vergeet, gaat je camera de 
volgende keer gewoon verder 
met het maken van een serie 
bracketing-foto’s. In het erg-
ste geval kunnen belangrijke 
foto’s mislukken, omdat de 
belichting totaal verkeerd is.

Focus stacking
Bij focus stacking maak je ook verschil-

lende beelden, maar ditmaal gaat het om 

de scherpte. 

Scherpte is sowieso een erg belangrijk 

element in je foto’s, maar soms wil je net 

iets meer scherpte in je beelden dan de 

natuurkundewetten toelaten. Veel macro-

fotografen lopen tegen dit probleem aan; 

omdat ze hun onderwerp sterk vergroten 

én er soms erg dicht op zitten, is het 

scherpe gebied vaak heel erg klein. Vaak 

te klein, want hoe klein sommige macro-

onderwerpen ook zijn, meestal wil je ze 

wel helemaal scherp hebben. Natuurlijk is 

dat ook een kwestie van smaak, maar het is 

natuurlijk fraaier om de hele bloem scherp 

in beeld te hebben en niet alleen een paar 

stampers of een enkel bloemblaadje. 

Achtergrond
We horen je denken: dan kies je toch voor 

een kleiner diafragma (een hoger F-getal)? 

Dat kan, maar levert vaak nog steeds niet 

de gewenste scherpte op, omdat je zo 

dicht op je onderwerp zit. Bovendien ben 

je dan vaak je mooie rustige en onscherpe 

achtergrond kwijt. En dat is nu juist een 

van de zaken die je niet wilt inleveren. Niet 

alleen bij het maken van macrofoto’s kun 

je tegen deze grenzen aanlopen. Ook bij 

weidse landschappen maakt ben je onge-

twijfeld bekend met het fenomeen dat 

zelfs met een klein diafragma de scherpte 

achter in je beeld terugloopt. De meeste 

fotografen houden sowieso als boven-

grens F 11 of F 14 aan, omdat de scherpte 

daarna (bijvoorbeeld bij F 22) terugloopt 

door diffractie. 

Stapelen
Dit scherpteprobleem vraagt om een 

oplossing. Gelukkig kun je terugvallen op 

focus stacking. Je maakt dan een aantal 

beelden waarbij de scherpte telkens 

verspringt. Deze beelden combineer je 

tot één foto waarbij je onderwerp van top 

tot teen scherp is. Je krijgt dan een beeld 

dat onmogelijk is om in één keer te maken 

en er toch compleet geloofwaardig en 

natuurgetrouw uitziet. Als je de techniek 

goed toepast, is bovendien niet te zien dat 

deze techniek is toegepast. En dat is wat 

de meeste fotografen die focus stacking 

gebruiken, het liefste willen. 

Zorgvuldig
Een goed en mooi eindresultaat vereist 

dat je heel zorgvuldig en secuur werkt. 

Het ligt voor de hand, maar bij een 

↓ Voeg met Lightroom de 
foto’s met verschillende 
belichtingen samen.
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techniek die vooral draait om scherpte, 

moet je natuurlijk zorgen dat alle foto’s 

goed scherp zijn. 

Werk dus met een statief om beweging 

van de camera te voorkomen, ook omdat 

alle verschillende beelden net als bij expo-

sure bracketing exact dezelfde compositie 

moeten hebben. Anders kom je in de pro-

blemen met de software die de beelden 

over elkaar heen legt. Een statief dus, 

maar denk ook aan afstandsbediening of 

een zelfontspanner om het laatste beetje 

bewegingsrisico uit te bannen. 

Als laatste tip willen we je meegeven: 

met de hand scherpstellen en dat heel erg 

nauwkeurig doen. Ten eerste kun je dan 

wat secuurder scherpstellen. Ten tweede 

voorkom je ongewenste bewegingen door 

de autofocusmotor. 

Ook belangrijk: de belichting van de beel-

den moet telkens hetzelfde zijn. Zorg dus 

voor gelijke sluitertijd, diafragma en iso-

waarde in de hele serie. 

EEN BEKEND MACRO-
PROBLEEM: HET SCHERPE 
GEBIED IS TE KLEIN

Post focus
→ Een interessante toepassing van deze 
techniek vind je in veel camera’s van 
Panasonic. De ‘post focus’-optie maakt 
razendsnel een heleboel beelden waarbij de 
scherpte steeds ergens anders ligt. Achteraf 
kun je als fotograaf het scherpstelpunt 
selecteren. Een leuke en (als je de techniek 
die achter deze functie zit niet kent) bijna 
magische ervaring. Daarnaast kan het ook 
nog eens ontzettend handig zijn, want je zit 
er nooit meer naast met je scherpte. 

Scherpstelslede
→ Als je extra secuur te 
werk wilt gaan, kun je wer-
ken met een scherpstel-
slede, waarmee je de camera 
steeds een vooraf ingesteld 
stapje verschuift. Daardoor 
verandert het scherpstel-
punt steeds een zelfde stap-
je, zodat je geen enkel deel 
van je onderwerp mist. 

↑ Het eindresultaat van 
onze bewerking door middel 
van focus stacking.

→ Maken we slechts één 
beeld, dan krijgen we lang 
niet alles scherp wat we 
scherp willen hebben.
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↓ De losse beelden met verschil-
lende scherpstelpunten die we 
gebruiken. Zie je de subtiele 
verschillen?
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ZO’N BEELD IS ONMOGELIJK IN 
ÉÉN KEER TE MAKEN EN ZIET ER 
TOCH NATUURGETROUW UIT

Rekenkracht
→ Zeker met (veel) grote raw-
bestanden ben je aan het werk 
met bergen data. Het samenvoe-
gen van de verschillende beelden 
kan dan ook best een tijdje kan 
duren, al hangt dat natuurlijk 
af van de rekenkracht van je 
computer.

Focus stacking: bewerking
De beelden kun je op veel manieren 

samensmeden, maar voor dit artikel 

beperken we ons tot Adobe Photoshop. 

Stap 1: importeren
Open de gemaakte foto’s in Photoshop. 

Het programma zal de verschillende foto’s 

als losse bestanden naast elkaar laden. 

Stap 2: stacken
De foto’s zijn nu als losse bestanden 

in Photoshop geladen, maar dit moet 

natuurlijk één beeld worden. Om dat voor 

elkaar te krijgen moeten de beelden gesta-

peld worden. Ga daarvoor naar Bestand, 

Scripts, Bestanden laden als stapel. Een 

dialoogvenster volgt. Kies daarin voor 

Geopende bestanden toevoegen en laat 

het vinkje voor Probeer bestanden auto-

matisch uit te lijnen aan. De beelden wor-

den nu gestapeld in één document. 

Stap 3: blenden
Alle beelden zijn nu als lagen gestapeld 

in één document. Deze lagen willen we 

samenvoegen en dat doen we door in het 

menu Bewerken te kiezen voor Lagen 

automatisch laten overvloeien. In het 

dialoogvenster selecteer je Afbeeldingen 

stapelen. De vinkjes bij Naadloze tinten en 

kleuren en Vullen met behoud van inhoud 

bij transparante gebieden laat je staan. 

Stap 4: resultaat
Je computer heeft waarschijnlijk even 

tijd nodig voor deze bewerking, maar het 

eindresultaat mag er zijn. Photoshop heeft 

de scherpe delen van alle foto’s gecom-

bineerd tot één foto waarbij de bloem 

compleet scherp wordt weergegeven. 

Dit eindresultaat kun je natuurlijk ook nog 

bewerken in Photoshop, Lightroom of een 

ander programma om tot een nog mooier 

resultaat te komen. 
↑ De bewerkingsstappen in 
Photoshop om de foto’s samen te 
voegen toto één beeld.
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 ↘ De foto is gemaakt op een oude 

röntgenlichtbak, waarop ze vroeger in het 

ziekenhuis de foto’s bekeken. De bak zorgt 

voor een prachtige belichting van onderaf. 

Daarnaast houd ik een draadloos aange-

stuurde flitser boven mijn onderwerp, 

zodat dit van alle kanten belicht wordt.

Insectenstudio in je tuin
Als je de lichtbak in de tuin plaatst, trekt dat 

meteen heel veel insecten aan. Zo komen er 

kevers, muggen en vlinders op af. Eigenlijk 

kun je het daardoor zien als een soort insec-

tenstudio voor in je tuin, waar insecten 

vrijwillig massaal op afkomen. 

Door het gedrag van de insecten te obser-

veren, kom je te weten op welke momen-

ten je ze het beste kunt fotograferen. 

Lieveheersbeestjes lopen bijvoorbeeld eerst 

rond, stoppen, poetsen zich en vliegen weer 

weg. Door hierop te anticiperen kun je pre-

cies de actie van het opvliegen vastleggen, 

zoals ik gedaan heb in deze foto. Uiteraard 

vergt dit veel voorbereiding en geduld; 

het gaat ook vaak mis. Muggen, motjes 

en nachtvlinders gaan over het algemeen 

rustig zitten, waardoor je meer tijd hebt om 

alles in te stellen. Ik fotografeer dan vaak in 

de live view-modus met een 10x vergroot 

beeld. Hierdoor kun je de scherpte precies op 

de juiste plek krijgen, namelijk de ogen.

Om zo’n foto te maken zet ik de camera in de 

M-stand en maak ik een raw-foto met een 

sluitertijd van 1/250, een diafragma van F 

18 en iso 100. Met deze instellingen weet ik 

(met behulp van flitslicht en de lichtbak) de 

bewegingen van de insecten te ‘bevriezen’ 

op de foto, zodat elk deel van het insect 

scherp is. De flitser stel ik dan in op 1/16 van 

het vermogen.

Nabewerking
De nabewerking van het raw-bestand deed 

ik in Adobe Photoshop. Voornamelijk de 

hooglichten zijn wat teruggedraaid en ik 

heb de foto wat donkerder gemaakt om 

een egale achtergrond te creëren. Tot slot 

heb ik de lichte delen van het schild met de 

burn-tool iets gedempt. Na de conversie 

van raw naar een jpeg-bestand heb ik 

de foto verscherpt en gecontroleerd op 

sensorvlekken, die makkelijk ontstaan bij 

een diafragma van F 18. Tot slot heb ik nog 

een uitsnede gemaakt om het lieveheers-

beestje wat meer ruimte te geven in zijn 

kijkrichting.

Tips
Gebruik voor soortgelijke foto’s een statief 

en stel handmatig scherp. Als je met de 

hand scherpstelt, is het handig om in live 

view te werken, waarbij je op de meeste 

camera’s tot tien keer kunt inzoomen. 

Zo kun je gemakkelijk en heel precies je 

scherpstelpunt en compositie bepalen.

Om bewegingsonscherpte door camera-

beweging te voorkomen, kun je het beste 

met afstandsbediening werken. Ook is het 

belangrijk om je onderwerp de ruimte te 

geven in het kader. Dit zorgt voor een veel 

rustigere foto.

Als je veel macrofoto’s maakt, is het 

tot slot belangrijk om je sensor jaarlijks 

te laten schoonmaken. Zo voorkom je 

sensorvlekken die ontstaan bij hogere 

diafragmagetallen.   

HANDS-ON

How it’s made

Insectenstudio 
in je achtertuin

Op Zoom.nl komen we vaak prachtige macrofoto’s tegen, maar zo bijzonder als 
Daan de Vos dit lieveheersbeestje wist vast te leggen, zien we ze zelden! In deze 

Hands-on legt Daan uit hoe deze speciale foto tot stand kwam.
TEKST EN FOTO DAAN DE VOS
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↓ De röntgenlichtbak waarmee Daan zijn insecten ‘vangt’. 
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ORIGINEEL

RESULTAAT

Om meer scherpte te creëren, ben je bij 
macrofotografie vaak genoodzaakt het 
diafragma verder te sluiten. Bovendien 

kruip je ook nog eens dicht op het 
onderwerp, waardoor veel licht verloren 

gaat. De nabewerking biedt gelukkig 
voldoende opties om je foto extra op te 

frissen. 
TEKST ELINE SIPS

FOTO FRANCIS DOST (FRANCIS-DOST)

Verfris je 
macrofoto

Nabewerking in 
Lightroom Classic CC
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WORKSHOP

01
De donkere delen 
croppen we van 
de foto.

01 Uitsnijden
→ We beginnen met het opnieuw uitsnijden van de foto. Ga naar de 

ontwikkelmodule en kies het gereedschap Uitsnijden en rechttrekken. 

Je vindt dat als eerste tool aan de linkerkant onder het Histogram. 

We snijden een deel van de relatief donkere kant af en verschuiven 

het kader naar rechts, zodat de focus volledig op de vlinder komt. De 

bokeh op de achtergrond zorgt nu ook voor een subtiel en licht vignet. 

De steel van de bloem zetten we hier niet recht, omdat het natuurlijke 

karakter van een wilde bloem dan verloren gaat. Bovendien komt de 

vlinder anders ook onnatuurlijk recht te staan.

02 Profiel kiezen
→ Het cameraprofiel is je uitgangspunt om verder te werken. Kies 

bovenaan in het Standaardmenu voor een raw-profiel dat volgens 

jou het beste bij de kleuren past die je uiteindelijk wilt gebruiken. In 

dit geval gebruiken we Adobe Neutraal. Dit profiel is een stuk fletser 

dan het automatische Adobe Kleur en de andere profielen, maar de 

blauwtonen zijn hier mooi zacht. Die zachte tinten bieden veel moge-

lijkheden voor de verdere bewerking. Bovendien gaan we later in deze 

bewerking ook de kleur en het contrast wijzigen, waardoor dat fletse 

vanzelf verdwijnt.

02
 Adobe Neutraal is 
voor deze foto het 

beste uitganspunt.

03 De basisbelichting 
corrigeren
→ In deze workshop gaan we de belichting flink 

corrigeren. De basis daarvoor leggen we in 

deze stap. Hiervoor gebruiken we diverse 

schuifjes in het menu Standaard. Begin 

bij het ophalen van de Schaduwen. Het 

verlies aan donkere delen dat nu ontstaat, 

corrigeer je door de Zwart tinten extra 

donker te maken. Zwak ook de Hooglichten 

een beetje af 

en corrigeer dit 

weer met iets meer 

Witte tinten. Je hebt nu 

de twee uiterste delen van 

het Histogram wat meer 

pit gegeven en ook gezorgd 

dat het middendeel heel 

geleidelijk verloopt. 

Experimenteer ook met de 

Belichting, het Contrast 

en de Helderheid, zodat 

je een belichting neerzet 

waar je voor dit moment 

mee verder kan. Het echte 

afwerken van de belichting 

doe je later, als je wat 

verder in het bewerkings-

proces bent.

03
Deze belichtings-
instellingen zijn 
tijdelijk, om op 
verder te kunnen 
bouwen De bloemtop 

wordt magenta, 
voor een sterker 

kleurcontrast met 
het groen
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05
Door de maskers 

ontstaat er 
meer contrast 

tussen het 
onderwerp en de 

achtergrond.

06
We corrigeren 

een aantal kleur-
tinten voor een 

l evendiger beeld.

04 Achtergrond  
en onderwerp 

Scheiden
→ Het onderwerp en de achtergrond hebben op dit 

moment ongeveer dezelfde kleur en helderheid, 

en dus weinig contrast. We gaan deze daarom 

in twee verschillende maskers plaatsen, om het 

contrast te vergroten. Een bereikmaster kun je 

hier niet gebruiken, vanwege de overeenkomsten 

tussen de voor- en achtergrond. We zullen dus 

met het Aanpassingspenseel een nauwkeurige 

selectie moeten maken. Met de O-toets toon je het 

geselecteerde masker. Bij de onscherpe bladeren 

van het blad gebruiken we veel Doezelaar op het 

penseel voor een vloeiende overgang. Bij een 

scherpe overgang tussen bijvoorbeeld de steel en 

de achtergrond, gebruiken we weinig doezelaar 

voor een harde overgang. Bij delen die lastig te 

selecteren zijn, zoals de fijne haartjes rond de 

vlinder, gebruiken we een lagere Dekking zodat het 

verschil subtieler is. Op die manier selecteren we 

in één masker de volledige achtergrond en in een 

ander masker de vlinder met bloem.

05 Maskers toepassen
→ Zodra je de maskers helemaal hebt uitgetekend, ga 

je ze toepassen. De achtergrond maken we subtiel 

iets lichter. In dit geval verhogen we de Belichting 

tot +0,38, zodat je wel verschil ziet, maar niet direct 

een te harde overgang krijgt. De Helderheid en 

Scherpte halen we omlaag om de achtergrond te 

verzachten. Ook maken we de Witbalans een fractie 

warmer, zodat er ook qua kleur meer contrast met 

het onderwerp ontstaat. Bij het Onderwerpmasker 

zetten we de Helderheid en het Contrast juist wat 

hoger, zodat zowel de bloem als de vlinder echt uit 

de achtergrond lijken te komen.

06 Kleuren verfrissen
→ Omdat het beeld qua kleur nog een beetje flets 

oogt, gaan we een aantal tinten versterken en aan-

passen. Dit doen we in het menu HSL, Kleur. Onder 

het kopje Kleur kun je per tint de Kleurtoon, de 

Verzadiging en de Luminantie aanpassen. De gele 

kleurtoon verhogen we en geven we meer ver-

zadiging, zodat de vleugels van de vlinder mooier 

uitkomen. De bloemtop veranderen we van paars 

naar magenta, zodat er een sterker kleurcontrast 

ontstaat met het groen.

04
Hoe nauwkeuriger 

het masker, des 
te mooier het 

resultaat.
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09
Een klein beetje 

ruisreductie 
is in dit beeld 

voldoende.

07 Omgekeerd vignet
→ Vaak wordt er achteraf een donker Vignet gebruikt om meer aan-

dacht op het onderwerp te vestigen. Het oog gaat namelijk automa-

tisch naar de lichtere delen in de foto. In dit geval kun je echter prima 

een lichter vignet gebruiken, omdat het oog als eerste naar de lichte 

en scherpe druppels op de bloem zal gaan. Een lichter vignet versterkt 

bovendien de bokeh die al in de achtergrond zichtbaar is. Je vindt het 

vignet in het menu Effecten. Kies voor Prioriteit hooglichten en gebruik 

een kleine Hoeveelheid, die je in dit geval naar rechts sleept. Zorg voor 

voldoende Doezelaar, voor een zachte en gelijkmatige overgang.

08 Belichting verfijnen
→ Door het gebruik van de maskers is de belichting opnieuw aangepast. 

De achtergrond is namelijk iets lichter geworden en de kleuren zijn war-

mer. Deze aanpassingen zijn een goede reden om je eer-

dere belichtingsinstellingen te herzien. Ga daarom 

nogmaals de sliders in het menu Standaard 

af en controleer welke onderdelen je nog 

moet bijstellen. In dit geval zwakken we de 

Hooglichten nog wat meer af en voegen 

we extra Contrast en Helderheid toe. Om 

het volledige beeld iets minder flets te 

maken en het effect van de kleuren te ver-

sterken, verhogen we ook de Levendigheid 

in de foto naar +12.

09 Details verfijnen
→ Deze laatste stap in de bewerking is vooral van belang als je de foto 

groot wilt gebruiken, bijvoorbeeld als print. Door het corrigeren van de 

belichting is er namelijk wat ruis ontstaan en die moet worden aange-

pakt. Dit doe je in het menu Details. Zoom in op de donkere delen van 

je beeld, omdat je daar verreweg de meeste ruis zult aantreffen. In dit 

geval gaat het om Luminantieruis, die je aanpakt met de gelijknamige 

slider. Verscherping is hier niet nodig, omdat we dit al hebben toege-

past in de eerdere maskers. 

In dit geval 
gebruiken we 

een licht vignet om 
de aandacht meer 
naar het midden 

te leiden

07 
Gebruik het 
vignet subtiel, 
anders ga je 
snel harde 
randen zien. 

08
Loop al je 

instellingen 
nogmaals na 
om de juiste 

belichting te 
creëren.

Meer workshops 
op YouTube
Wil je meer volledige bewerkingen van foto’s 
zien in Lightroom of ben je op zoek naar andere 
praktische fotografie-tips? Abonneer je dan 
op ons YouTube-kanaal: www.youtube.com/
zoomnl. Ook deze bewerking hebben we voor 
je in beeld gebracht, ga naar ons kanaal om 
hem te volgen.

← Door je gratis 
op ons YouTube-
kanaal te abon-
neren, blijf je op 
de hoogte van 
onze nieuwste 
fotografietips!



De NiSi Close-up Lens NC Kit bevat een zeer hoogwaardig APO 

chromatisch Close-up filter met 77mm filterdraad., speciaal 

ontworpen voor gebruik op tele(zoom) objectieven. Met een 

200mm objectief is een vergroting mogelijk van maar liefst bijna 

1:1 ware grootte, en dit met een zeer ruime werkafstand van tussen 

de 22 en 30cm! Dit professionele Close-Up filter zorgt voor behoud 

van de beeldscherpte en minimaliseert het optreden van lensfou-

ten. De NiSi Close-up Lens NC kit wordt geleverd met twee 

verloopringen van 77-72 en 77-67mm schroefdraad en komt in een 

fraaie etui. 

Voor meer informatie: www.nisifiltersbenelux.com/close-up-filter

Nikon Nikkor 70-200mm met NiSi Close-Up Lens NC in 135mm stand.
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