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Met een flitser kun je licht dat niet 
ter plekke aanwezig is toevoegen 
aan je foto. Als   je   werkt  met  een 
opzetflitser dan kun je dit doen 
zonder dat je hiervoor veel appa-
ratuur hoeft mee te dragen. Dat 
maakt de flitser   een   krachtige   
manier  om betere foto’s te maken. 

Fotografen die net beginnen met 
flitsfotografie zullen echter merken 
dat het maken van goede flitsfoto’s 
nog niet zo gemakkelijk is als  het  
wellicht  op  het  eerste gezicht lijkt.

Vaak wordt er gedacht dat het ge-
bruik van een flitser een noodzake-
lijk    kwaad    is.    Veel    fotografen

denken dat ze de sfeer weg zullen 
flitsen.  Wanneer   je   echter    goed 
gebruik maakt van een flitser kan 
de sfeer behouden blijven en kun je 
mooiere   foto’s   maken   dan    met 
alleen natuurlijk licht.

Om je licht interessant te maken, 
moet je interessante schaduwen 
maken. Het is wellicht goed om je te 
beseffen dat het bij licht vooral om 
schaduwen draait; dat is wat diepte 
geeft. 

Probeer dus niet alleen te bedenken 
waar je licht wilt hebben, maar juist 
vooral    waar    je    schaduwen   wilt 
hebben. 

Introductie
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Licht maakt je onderwerp zichtbaar, schaduw geeft je onderwerp diepte.

Wanneer licht recht van voren komt, bijvoorbeeld van je (opklap)flitser op 
je camera, kaatst het ook recht op je onderwerp terug op je beeldsen-
sor. Licht dat rechtstreeks vanaf je camera komt veroorzaakte dus geen 
zichtbare schaduwen in je foto. 

Hierdoor zijn foto’s die je recht van voren flitst plat en lelijk. Er is één uit-
zondering; wanneer je de flitser gebruikt als invullicht dan is het op deze 
manier wel bruikbaar. 

Simpelweg je flitser uitklappen en afdrukken levert meestal dan ook niet de 
beste resultaten op. Met een beetje extra kennis en oefening kun je echter 
veel meer uit te flitser halen en heb je zelfs in een pikdonkere ruimte nog 
de mogelijkheid om prachtige foto’s te schieten. 

’s Avonds kun je een flitser gebruiken waar je anders bij gebrek aan licht 
alleen een bewogen of zelfs helemaal geen foto had kunnen maken. Op 
een zonnige dag is een flitser erg goed bruikbaar om harde schaduwen 
van direct zonlicht op te heffen en binnenshuis kun je met een flitser bij-
voorbeeld voorkomen dat het licht van een raam een groot uitgebleekt 
vlak wordt en de woonkamer te donker blijft.

In dit eBook wil ik je meer inzicht geven in de mogelijkheden die je flitser 
kan bieden om licht te maken en toe te voegen aan een situatie. Ik ga er in 
dit eBook van uit dat je werkt met een digitale spiegelreflex camera en een 
losse opzetflitser. 

Een systeemcamera zal in principe hetzelfde werken en ook als je een 
compact camera hebt waar je een losse flitser op kunt plaatsen kun je de 
in dit eBook beschreven technieken prima gebruiken.
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Ingebouwde flitser

Er zijn verschillende soorten flitsers beschikbaar, van de flitser die inge-
bouwd zit bij je camera tot hele specialistische flitsers zoals bijvoorbeeld 
een flitser specifiek voor macrofotografie. In dit hoofdstuk lopen we de 
verschillende typen flitsers even door zodat je kunt bepalen welke flitser 
bij jou past.
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Verschillende soorten flitsers

Op de meeste digitale spiegelreflex 
camera’s zit een ingebouwde flit-
ser. Wat mij betreft is een dergelijke 
flitser alleen geschikt voor noodsi-
tuaties; momenten waarop je echt 
wat extra licht nodig hebt en niks 
beters beschikbaar hebt.

Zelf gebruik ik de ingebouwde flit-
ser nooit en op veel professionele 
camera’s (zoals bijvoorbeeld de 
Canon 5D mark III) zit niet eens een 
ingebouwde flitser.

De ingebouwde flitser heeft name-
lijk twee problemen; hij zit vlak 
boven je objectief en hij kan alleen 
recht naar voren flitsen. Wanneer 
je rechtstreeks op je onderwerp 
flitst terwijl de lichtbron zich vlak bij 
het objectief bevindt, krijg je slecht 
belichte foto’s.

De flitser zal de foto ‘plat’ maken 
doordat het licht recht van voren 
komt. Er lijkt dan nauwelijks diepte

meer in de foto te zitten. Er kunnen 
ook harde schaduwen ontstaan die 
bepaald niet mooi zijn. Daarnaast 
zorgt dit type licht bij portretten 
voor rode ogen.

Rode ogen

Rode ogen in foto’s ontstaan doordat 
flitslicht reflecteert in de ogen van je 
onderwerp. Het licht gaat door je pupil 
naar binnen en reflecteert op je netvlies. 
De reflectie is, door de bloedvaten in je 
oog, rood. 

Rode ogen zijn overigens in de nabe-
werking    gemakkelijk   weg    te    halen; 
bijna elk programma biedt wel een rode-
ogen-verwijderen gereedschap. De rode 
kleur in de ogen wordt dan vervangen 
door zwart.

Rode ogen zijn eigenlijk heel gemakkelijk 
te voorkomen; zorg dat het licht onder 
een andere hoek op je onderwerp valt. 
In    het   kort   gezegd   zijn   hier    twee 
mogelijkheden voor; haal je flitser van je 
camera en flits onder een andere hoek 
of    draai   je   flitskop  zodat   deze   niet 
rechtstreeks op je model flitst.
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Opzetflitser
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Veel meer mogelijkheden heb je al met een opzetflitser. Doordat de flitser 
hoger is dan de ingebouwde flitser heb je minder snel last van rode ogen op 
een foto (bij wat meer afstand tot je onderwerp kan het alsnog optreden).

Daarnaast kun je bij de meeste opzetflitsers indirect flitsen dankzij een 
draaibare kop. Door het flitslicht op een muur of plafond te weerkaatsen 
wordt het licht veel zachter en komt het bovendien vanuit een andere hoek. 
Rode ogen zijn hierdoor direct verleden tijd en het licht is mooier en lang 
niet zo plat als bij rechtstreeks flitsen.

Bij gebruik van een fysiek groot objectief (bijvoorbeeld een lange telelens, 
maar  ook  bij  een  brede  lichtsterke  groothoek)  kun je bij de ingebouwde 
flitser last hebben van de schaduw die je objectief op de foto werpt.

Een opzet flitser zit zoveel hoger dat dit probleem niet meer voor zal komen. 
De ingebouwde flitser van je camera is daarnaast ook lang niet zo krachtig 
als een opzetflitser. Ook gebruikt de opzetflitser zijn eigen batterijen en 
houdt de accu van je camera het dus langer uit.

Nog een extra voordeeltje is de hulpverlichting voor de autofocus die je 
op veel opzetflitsers aantreft. Dit lampje op de flitser licht je onderwerp bij 
(vaak met niet storend rood licht) zodat je camera er gemakkelijk op scherp 
kan stellen.

De ingebouwde flitser is niet al te krachtig. Hierdoor kun je onderwerpen 
die zich dichtbij bevinden wel belichten, maar wordt de achtergrond al 
snel donker. Je ziet dan meestal niks meer van de omgeving waarin de foto 
genomen is en dat is natuurlijk jammer. 

Omdat je camera ook moeite heeft om in deze situatie de juiste belichting 
en flitssterkte te kiezen krijg je ook vaak overbelichte voorgronden. Dingen 
die zich dicht bij de flitser bevinden zijn dan veel te fel belicht in je foto.



Studioflitser
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Bij sommige modellen kan deze hulplamp ook nog gebruikt worden terwijl 
de  flitser  zelf  uitgeschakeld  staat.  Hierdoor  heb  je  er ook  nog  wat  aan 
wanneer  je  even  niet  wilt  flitsen  maar  het  toch  te  donker  is  om  goed 
automatisch scherp te stellen.

Wanneer mobiliteit minder belang-
rijk is kun je gebruik maken van stu-
dioflitsers en een studiolocatie om  
volledige  controle  over  je licht 
te hebben.  Een  groot  voordeel  van 
studioflitsers is dat ze niet werken 
op batterijen maar gebruik maken 
van netspanning.

Hierdoor zijn ze veel krachtiger dan 
losse opzetflitsers. Overigens zijn 
er wel accu’s verkrijgbaar voor stu-
dioflitsers zodat je ze toch op locatie 
kunt gebruiken. Je moet dan echter 
wel flink wat apparatuur vervoeren.

Om   je   studioflitser  op  het   juiste 
moment te laten flitsen moet je 
hem verbinden met je camera. Dat 
kan  via  een  kabel, maar dat is vaak 
lastig.  Handiger   is  een   draadloze 
flitsontsteker.

Vrijwel elk merk biedt wel een bij-
passende flitsontsteker aan. Je kunt 
echter ook kiezen voor generieke 
flitsontstekers (die vaak goedkoper 
zijn).

Je kunt ook gebruik maken van je 
ingebouwde flitser of een opzet-
flitser als flitsontsteker voor je stu-
dioflitser. Studioflitsers beschikken 
namelijk vrijwel altijd over een licht-
gevoelig oogje zodat ze automatisch 
mee kunnen flitsen op het moment 
dat er een flits gezien wordt.

Let hierbij echter wel op de eerder 
genoemde voorflits. De studioflit-
sers registreren de voorflits en flit-
sen mee, wanneer vlak daarna de 
daadwerkelijk flits volgt op het mo-
ment dat de sluiter open staat zijn 
de studioflitsers nog niet opgeladen.



Het resultaat is dan een donker, soms zelfs zwart beeld. Om dit te voorkomen 
moet je de opzetflitser op handmatig zetten of een aparte flitsontsteker 
aanschaffen.

Het werken met studio apparatuur vereist wel de nodige oefening en het 
is verstandig   om  hiervoor  een  goede  flitslichtmeter  aan te schaffen. De 
Sekonic L-358 is op dit gebied een aanrader en is verkrijgbaar vanaf zo’n 350 
euro. Met de lichtmeter kun je precies bepalen hoeveel licht er op je model 
valt en welk diafragma je dan in moet stellen.

Het aanschaffen van een studioflitsset inclusief de benodigde accessoires 
zoals een lichtmeter, flitsontsteker en wellicht een softbox kost al snel  zo’n 
1.000  tot  1.500 euro.  Betaalbare   studioflitsers  zijn  er  bijvoorbeeld   van 
Falcon Eyes, Jinbei en de Elinchrome D-lites.

Een model van zo’n 400 watt is geschikt voor de meeste situaties. Hier geldt 
dat  je  krijgt  waarvoor  je  betaalt,  wil  je  wat  robuuster  materiaal en een 
constante lichtopbrengst geef dan wat meer geld uit.

Zelf ben ik voor mijn studiowerk begonnen met de Elinchrom D-Lites en 
gebruik ik daar inmiddels ook de Elinchrom RX-600 flitsers bij. Met een kale 
flitser alleen ben je er niet, het licht van je flitser wordt veel bruikbaarder 
wanneer je lichtaanpassers zoals een octabox gebruikt.
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Flitssynchronisatietijd

De sluiter van je camera bestaat in feite 
uit twee lamellen (ook wel gordijnen ge-
noemd) die vlak achter elkaar verticaal 
over de sensor glijden. De ruimte tussen 
de twee lamellen zorgen voor de belich-
ting van je sensor. Bij snelle sluitertijden 
is deze ruimte steeds kleiner.

De flitssynchronisatietijd is de sluiter-
tijd waarbij deze ruimte even groot is 
als de sensor zelf. De duur van een flits 
is namelijk zo kort dat anders alleen de 
spleet tussen de lamellen belicht zou 
worden door de flits.

Afhankelijk   van   het type   camera   ligt 
de synchronisatietijd vaak tussen 1/60 
en 1/500ste   seconden.   Bij   de   meeste 
camera’s ligt deze op 1/200ste van een 
seconde.

Aankoopadvies opzetflitser
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Aangezien de opzetflitser in dit eBook centraal staat wil ik je graag wat tips 
geven over de aankoop van een opzetflitser. Wellicht heb je er reeds een, 
maar ook dan kan dit hoofdstuk nog steeds interessant voor je zijn.

Onafhankelijk van het type flitser 
dat je gebruikt is het altijd belang-
rijk te letten op de flitssynchronisa-
tietijd van je camera. Deze vind je in 
de handleiding en is bij veel came-
ra’s 1/200 of 1/250 seconde. Deze 
synchronisatietijd geeft de kortste 
sluitertijd aan die je kunt gebruiken.

Kies je een kortere sluitertijd dan zal 
slechts een gedeelte van het beeld 
goed belicht zijn. Een langere slui-
tertijd gebruiken is geen probleem.

Wil je toch een foto maken met 
een hogere sluitertijd zet dan je flit-
ser op de zogenaamde ‘High Sync’ 
mode. Deze optie is bij de meeste 
opzetflitsers aanwezig.

In deze stand flitst de flitser een 
aantal malen vlak achter elkaar om 
er zo voor te zorgen dat het beeld 
toch in zijn geheel goed belicht 
wordt. Helaas is nu de flitskracht 
van de flitser minder en wordt er 
ook meer stroom verbruikt zodat je 
batterijen sneller leeg zullen zijn.

Let  er  bij  aankoop  op  of  je flitser 
beschikt over deze high-sync mode 
indien je denkt hier ooit gebruik van 
te kunnen maken. Ik raad een flit-
ser met high-sync optie zeker aan.



Door de lens meeting (TTL) Inzoomen met je flitser

Veel opzetflitsers kunnen gebruik 
maken van door de lens meting 
(TTL, of Through The Lens). Dit zijn 
altijd merkgebonden flitsers. Niet 
de flitser maar de camera meet het 
licht en geeft aan wanneer de flits 
beëindigd moet worden.

Bij digitale camera’s wordt er vooraf 
een flits gegeven (bijvoorbeeld met 
eTTL van Canon of iTTL van Nikon) 
zodat de camera de juiste flitsbe-
hoefte kan meten. Deze flits wordt 
zo kort voor de daadwerkelijke flits 
gegeven dat je hem met het blote 
oog niet kunt waarnemen. 

Je ziet  de  twee  flitsen  als één flits.
Het voordeel van een TTL flitser is 
dat je zelf minder aandacht hoeft 
te hebben voor de correcte instel-
lingen; de camera neemt het werk 
uit handen en zorgt voor een goede 
opname.

Wanneer je echter wat meer crea-
tieve mogelijkheden wilt hebben is   
het   handig   als   je  flitser   ook 
handmatig in te stellen is. Iets om 
op te letten bij de aanschaf van een 
opzetflitser.
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Inzoomen met je flitser

Flitsers zijn gemaakt om te gebruiken met lenzen die binnen het standaard bereik 
vallen, zo ongeveer van 24 tot 200mm. Wanneer je daar buiten gaat moet je hier 
rekening mee houden.

Bij een groothoekobjectief kun je vignettering  voorkomen door een diffuser te ge-
bruiken, voor een extreme telelens bestaan er reflectoren die het licht van je flitser 
verder bundelen. In beide gevallen zal je baat hebben bij een krachtige flitser.
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Veel  moderne  opzetflitsers  hebben  een  zoom optie.  Afhankelijk van het 
gebruikte objectief zoomt de flitser mee om de hoek van het licht te opti-
maliseren. In de groothoekstand wordt het licht zo wijd mogelijk verspreid, 
zoom je in dan wordt ook het licht over een kleinere hoek afgegeven. Het 
licht kan zo met hetzelfde vermogen verder reiken.

Om  het  flitslicht   minder  hard  en  direct  te  maken  kun  je  een  diffuser 
gebruiken. Hiervoor zijn specifieke accessoires op de markt zoals de Om-
nibounce opzetstukken. Goedkoper en eenvoudiger is het gebruik van een 
witte zakdoek om het licht meer te verspreiden. Je kunt deze simpelweg 
met een elastiekje om je flitskop bevestigen.

Uiteraard wordt ook de maximale flitskracht van je flitser minder door het 
gebruik van een diffuser. Los van de accessoires beschikken ook de luxere 
flitsers al over een ingebouwde diffuser. Dit bestaat vaak uit een plastic 
klepje die je uit de kop van flitser kunt trekken en over de flitskop heen 
klapt.



Richtgetal
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Wanneer je een flitser gaat aanschaffen wordt de maximale kracht van de 
flits aangegeven met het richtgetal. Hoe hoger het richtgetal, hoe groter de 
lichtopbrengst. Het richtgetal is gelijk aan het product van de afstand tot 
het onderwerp en het benodigde diafragma.

Bij een richtgetal van 42 heb je op een afstand van 3 meter dus diafragma 
f/14 nodig voor een goed belichte opname (3 x 14 = 42). Het richtgetal is 
altijd gebaseerd op een camera instelling op 100 ISO. Omdat een flitser ook 
minder krachtig kan flitsen dan de maximale stand is het aan te raden een 
flitser aan te schaffen met een zo hoog mogelijk richtgetal.

Overigens is het richtgetal ook echt zoals het woord zegt een richtgetal. 
Afhankelijk van het objectief en de omgeving varieert de benodigde flits-
kracht. Witte muren zorgen bijvoorbeeld voor meer reflectie dan donkere 
muren en dus is er een minder krachtige flits nodig. 

Door de verschillende cameramerken wordt ook nog wel eens ‘creatief’ 
omgegaan met het richtgetal. Zo heeft Canon de 580 EX flitser met een 
richtgetal van 58 en de 600 EX flitser met een richtgetal van 60.

De 600 EX heeft echter een flitskop die verder in kan zoomen (200mm in 
plaats van 105mm). Dat verandert de berekening voor het richtgetal. Reken 
je terug dan blijken deze twee flitser feitelijk even krachtig te zijn. Ga dus 
niet teveel af op het richtgetal.
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Welk merk flitser
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Flitsers zijn verkrijgbaar bij verschillende fabrikanten. Afhankelijk van wat 
je wilt kun je kiezen voor een flitser van je eigen cameramerk of van een 
derde partij.

Het grote voordeel bij een flitser van je eigen merk is dat camera en flitser 
optimaal  met  elkaar  kunnen  samenwerken.  Dit  is  vooral  erg  praktisch 
wanneer je graag het denkwerk aan je camera en flitser overlaat. Samen 
zorgen ze dan voor een goede belichting van je onderwerp.

Het  grote  nadeel  van  de  eigen  merk  flitsers  is  simpelweg  de  prijs.  Zo 
bedraagt de prijs van Canon’s topmodel zo’n 550 euro. Nikon’s topmodel 
is met 400 euro iets betaalbaarder, maar het blijft een bedrag waar je ook 
een prima fotocamera voor kunt aanschaffen. Het is dus niet raar dat je als 
fotograaf ook kijkt naar de alternatieven.

Zo’n alternatief is een flitser van een andere fabrikant die toch samen kan 
werken  met  jouw  camera.  Deze  fabrikanten  proberen  uit te  zoeken hoe 
de koppeling   tussen  camera  en  flitser  werkt  en  bieden  een  goedkoper 
alternatief voor de merkflitsers.

Goede voorbeelden zijn Metz en Yongnuo . Deze fabrikanten bieden flitsers 
aan voor ongeveer de helft van de prijs van de hierboven genoemde Canon 
terwijl de specificaties vrijwel vergelijkbaar zijn.

Let  wel  goed  op  wat je koopt, de  kans is groot dat de merkflitser net wat 
extra mogelijkheden biedt. Je bent er met je merkflitser van verzekerd dat 
ook  op   je   volgende   camera   de   flitser   prima   blijft   werken.   Bij  een 
alternatieve flitser heb je mogelijk een firmware update nodig of moet de 
flitser zelfs terug naar de fabrikant om hem op een nieuw model camera 
werkend te krijgen.

Een ander alternatief is het gebruik van goedkope handmatige flitsers. Voor 
zo’n 100 tot 200 euro heb je bijvoorbeeld een gloednieuwe Lumopro flitser 
die ook aardig krachtig is. Je kunt dus vier van dit soort flitsers kopen voor 
de prijs van één merkflitser.



Het nadeel is dat deze flitsers niet meer zo goed met je camera samen-
werken. Je kunt ze nog wel gewoon af laten gaan met behulp van je camera, 
maar je moet wel zelf handmatig instellen hoe krachtig te flits moet zijn. 

Dat maakt deze flitsers een stuk minder geschikt voor alledaags gebruik. Ze 
zijn echter een uitstekende oplossing wanneer je Strobist-stijl aan de slag 
gaat. De genoemde Lumopro is hier dan ook helemaal op gericht.

Je hoeft zelfs niet te kiezen voor een gloednieuwe flitser als je volledig hand-
matig wilt gaan werken. Je kunt ook prima een oude tweedehandsflitser 
van marktplaats halen voor een paar tientjes. Je moet er dan wel op letten 
dat je voldoende handmatige opties hebt.

Bij  voorkeur  is  de  flitser  gemakkelijk  in  te  stellen (hoe krachtig moet er 
geflitst worden) en zit er ook een zogenaamde ‘slave modus’ op. Hierbij 
zit er een kleine sensor op de flitser die kijkt of er een flits van een andere 
flitser voorbij komt en ontsteekt dan zelf ook de flitser. Een gemakkelijke 
manier  om  deze  flitser   mee  te   laten  doen  in  jouw  flitsopstelling  met 
meerdere flitsers. 
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Verstelbare kop gebruiken

Gebruikstips voor je opzetflitser

Wanneer je voor het eerst aan de slag gaat met je opzetflitser is dit best 
even wennen. In dit hoofdstuk vind je praktische tips voor het gebruik van 
je opzetflitser.

Veel   opzetflitsers   beschikken  over   een   handige   kantel   en  draaikop. 
Hiermee kun je het flitslicht niet alleen recht naar voren richten, maar ook 
naar boven, opzij of zelfs naar achteren. 

Wanneer je recht naar voren flitst levert dit plat licht en harde schaduwen 
op. Met wat meer afstand krijgt je onderwerp ook nog rode ogen. Recht 
naar voren flitsen is dus niet direct aan te raden.

Indien mogelijk kun je daarom voor het mooiste resultaat beter je flitskop 
draaien. Door het flitslicht op een ander oppervlak te weerkaatsen heb je 
twee  voordelen:  het  licht  komt  onder  een  hoek  op  je  onderwerp én de
lichtbron (de weerkaatsing van het licht uit de flitser) is veel groter.

Een grotere lichtbron levert zachter licht op en dat wordt doorgaans als 
mooier ervaren. Door de hoek te veranderen creëer je contrastverschillen 
in je onderwerp; lichtere delen en delen die in de schaduw vallen. Dit geeft 
je onderwerp meer diepte.

Heb je geen muur of plafond tot je beschikking dan kun je ook een reflectie-
scherm gebruiken om het licht te weerkaatsen. Dan is het wel praktisch als 
je iemand bij de hand hebt om dit voor je vast te houden.

Let overigens ook even op de kleur van het object waarop je weerkaatst. 
Een rode muur zal je witte flitslicht ook rood weerkaatsen. Dat kan dus 
ongewenste kleurzweemen opleveren. Wit is ideaal, maar ook grijs en zelfs 
zwart geeft geen kleurzweem. Wel heb je dan meer flitskracht nodig voor 
hetzelfde effect.
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Flits rechtstreeks

Flits via het plafond

Flits via de muur
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Bekijk de drie voorbeeldfoto’s om te zien wat het verschil kan zijn tussen 
rechtstreeks en indirect flitsen.

Rechtstreeks  geeft  plat  licht  met  een  donkere  schaduw op de muur; een 
directe afrader. Via het plafond krijg je ook een mooi zacht licht, maar je 
moet hierbij oppassen dat de schaduwen in de oogkassen niet te donker 
worden.

Deze schaduwen voorkom je door voldoende afstand te nemen tot je model 
of  door  het  reflectiescherm  in  je  flitser  omhoog  te  trekken (niet op alle
 flitsers aanwezig). Wanneer  mogelijk  levert  flitsen  via  een  muur  bij  een 
portret de mooiste resultaten op. 

Zoals  je  kunt  zien  levert dit  mooi  zacht  licht  op,  maar  een spiegel in de 
kamer  zorgt  voor  een  opvallende  reflectie  op de  deur in de achtergrond. 
Details  waar  je  goed  op  moet  letten  wanneer  je  indirect  flitst. Spiegels, 
glazen oppervlakte en kleurvlakken kunnen vervelende resultaten hebben 
in het eindresultaat.

Lichtgevoeligheid van je sensor verhogen

Elke flitser heeft een maximaal vermogen (aangegeven met het richtgetal). 
Als  beginnend  fotograaf  moet  je  jezelf  daar  vooral  niet  al  te  druk over 
maken. Hoe hoger het getal, hoe krachtiger de flitser. Heeft je flitser een 
richtgetal boven de 40 dan kun je de meeste situaties prima aan. 

Ook al kan je flitser het aan, het is meestal niet slim om je flitser op zijn 
maximale vermogen te gebruiken. Dit kost namelijk niet alleen veel stroom, 
het zorgt ook voor langere oplaadtijden (voordat je de volgende foto kunt 
maken) en het warmt je flitser op waardoor deze zichzelf ter beveiliging kan 
uitschakelen.

Een eenvoudige manier om minder flitsvermogen te gebruiken, voor een 
even goed belichte foto, is het verhogen van de lichtgevoeligheid van de 
sensor. Verhoog je deze van 100 ISO naar 200 ISO dan heb je slechts de helft 
van het vermogen nodig.



Ga je naar 400 dan scheelt het weer de helft, bij 800 weer, enzovoorts. Tot 
waar  je  kunt  gaan  is  per  camera  anders,  maar 800 ISO  is bij de meeste 
camera’s geen enkel probleem meer. Je zult niet snel last krijgen van ruis. Zo 
kun je flink wat vermogen besparen.

Wat wellicht een nog belangrijker voordeel is; door je ISO te verhogen haal 
je ook meer van de omgeving terug. Wanneer het donker is en je maakt op 
100 ISO een foto dan zal de omgeving -alles wat buiten je flitslicht valt- waar-
schijnlijk pikzwart zijn.

Maak je dezelfde foto op 800 of 1600 ISO dan is de kans groot dat omge-
vingslicht terug te zien zal zijn in de foto. Dat maakt je foto over het alge-
meen een stuk interessanter; je kunt nu weer zien waar de foto genomen is.

18



19

Denk aan batterijen

Het  is  slim  om  er  voor  te  zorgen 
dat  je   een   extra   setje   batterijen 
bij je hebt. Hoewel je vaak gerust 
honderden foto’s op één batterijla-
ding kunt maken (zeker met behulp 
van hogere ISO’s) wil je niet zomaar 
zonder komen te zitten.

Ik raad het gebruik van de oplaad-
bare   Eneloop   (of GP Recyko)  aan. 
Dit zijn oplaadbare batterijen die 
lang hun  lading bewaren  . Hierdoor 
blijven ze het ook goed doen als je 
flitser eens een keer een paar weken 
ongebruikt in je tas zit.

Andere oplaadbare batterijen ver-
liezen vaak in een paar weken een 

groot   deel  van   hun   lading. Deze 
batterijen moet je dus telkens de 
dag voor een fotosessie weer op-
laden. Zelf gebruik ik momenteel de 
Eneloop batterijen met 2500 mAh.

TTL stand gebruiken

Je flitser beschikt waarschijnlijk over verschillende standen. Wil je zonder 
veel moeite de beste foto’s maken dan is het gebruik van de TTL-modus 
ideaal. Dit is feitelijk de automatische stand. Bij deze methode geeft je flitser 
een korte voorflits op het moment dat je een foto maakt.

De voorflits belicht je onderwerp en  kaatst  terug  door  je  objectief  op  de 
sensoren in je camera. Deze kan zo bepalen welke flitskracht er nodig is 
bij de huidige camera-instellingen. Vervolgens wordt direct de echte flits 
gegeven.
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Dit volgt elkaar zo snel op dat je het bij veel gevallen helemaal niet zult mer-
ken dat er een voorflits is. In de TTL-modus (iTTL bij Nikon, eTTL bij Canon) 
wordt al het rekenwerk dus automatisch voor je uitgevoerd. Het is daarmee 
de gemakkelijkst te gebruiken stand.

Bij gebruik van de TTL stand kun je nog steeds jouw eigen stempel op het 
licht drukken. Je kunt hiervoor de flitscompensatiebelichting gebruiken (ook 
wel afgekort FEC genoemd: Flash Exposure Compensation). 

Met  de   flitsbelichtingscompensatie    kun   je   aangeven    dat    je   flitser 
bijvoorbeeld 1 stop minder (of meer) licht moet afgeven dan hij zou doen 
volgens  zijn  automatische meting. Vind je  een  foto  te  donker  dan  kun  je 
bijvoorbeeld aangeven dat hij bij elke flitsfoto 1 stop meer moet belichten 
dan de gemeten waarde.

In  de  foto’s  van  Anne-Fleur  die  hier  staan  kun  je  het  verschil  zien  dat
 flitsbelichtingscompensatie kan maken in je foto. In deze foto is natuurlijk 
licht gecombineerd met flitslicht. Het aanwezige licht viel hier binnen door 
een raam aan de rechterkant van de foto. 

Om de schaduwen aan de linkerkant van Anne-Fleur op te lichten heb ik 
mijn flitser op de camera in eTTL stand gebruikt. Ik heb de flitskop naar links 
gedraaid zodat de flits via een muur indirect op Anne-Fleur zou vallen. 

Zoals je ziet in de eerste foto zorgt de camera voor een egale belichting. Bij 
de tweede foto heb ik negatieve flitsbelichtingscompensatie gebruikt om de 
schaduw aan de linkerkant terug te laten

komen. Door meer of minder flitsbelichtingscompensatie te gebruiken kun 
je naar smaak meer of minder schaduw maken.

Stel je de flitser liever handmatig in (M-stand) dan kun je het vermogen in 
stapjes instellen, bijvoorbeeld vol vermogen, 1/2 vermogen, 1/4 vermogen, 
1/8ste, enzovoorts. Elke waarde minder betekend de helft minder licht. 

Bij  luxere  flitsers kun  je  het  vermogen  ook in stapjes van een derde stop 
instellen. Meer over handmatig flitsen vind je in het volgende hoofdstuk.
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eTTL flitslicht vult de schaduwen

Meer schaduwwerking met  flitsbelichtingscompensatie
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Flitsers

Voordat  je  aan de  slag kunt met de Strobist manier van fotograferen moet 
je  de  nodige  apparatuur  hebben.  Als  je  denkt  dat  je  bij  deze  techniek 
goedkoper uit bent vergeleken met de aanschaf van een studioflitsset kun 
je bedrogen uitkomen.

Net  als  bij  studioflitsers  kun  je  bij  de  Strobist  methode  ook  gaan  voor 
goedkopere en duurder alternatieven. Al  met  al   ben  je  voor   een basisset 
ongeveer even veel geld kwijt. 

Strobist fotografie

Strobist is een veelgebruikte verzamelnaam voor het creatief werken met 
opzet/reportageflitsers. Je gebruikt hierbij je opzetflitsers los van je camera 
en meestal in combinatie met het bestaande licht. 

De naam is afkomstig van blogger en fotograaf David Hobby die op zijn po-
pulaire website strobist.com uitgebreide informatie geeft over deze manier 
van fotograferen. De manier van werken is echter al veel ouder en wordt al 
tientallen jaren gebruikt door fotografen over de hele wereld.

Het basisidee is dat je foto’s aanzienlijk verbeteren wanneer je ervoor zorgt 
dat je flitser niet rechtstreeks op je onderwerp flitst. Door je flitser van je 
camera te halen voorkom je het harde en platte licht dat ontstaat wanneer 
je rechtstreeks vanaf je camera flitst. 

In veel gevallen kan het verplaatsen van de flitser naar circa een meter naar 
links of naar rechts al voldoende. Hiermee kun je de belichting een stuk te 
verbeteren. De echter Strobist fotografen gaan echter nog een paar stappen 
verder.



Boodschappenlijst

De basisuitrusting voor een Strobist 
fotograaf.

- Opzetflitsers
- Statieven
- Parapluhouder
- Flitsschoentje
- Ontstekers en ontvangers
- Kleurfilters
- Paraplu (doorzicht en/of reflecterend)
- Batterijen
- Tas
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Het belangrijkste is natuurlijk een 
flitser. Of eigenlijk meerdere flitsers. 
Hoewel je in sommige gevallen pri-
ma uit de voeten kan met één flitser 
zal   je  in   veel   gevallen   meerdere
 flitsers willen gebruiken. 

Dan is het handig als je meerdere 
van   dezelfde   flitsers   hebt.  Als   je 
drie of   vier   flitsers   gelijktijdig   
gaat  aanschaffen zal de prijs per 
flitser belangrijker zijn dan wanneer 
je maar één flitser koopt.

Het belangrijkste bij een flitser is 
dat deze handmatig in te stellen is. 
Bij de meeste flitsers is dit geen pro-
bleem, maar sommigen modellen 
werken alleen met automatische 
belichting (TTL) en zijn niet geschikt. 

Goedkope opties zijn de LumoPro 
LP160 (special ontwikkeld voor deze 
doelgroep), de Yongnuo YN-560 II 

en de Vivitar 285HV. Alle drie zijn 
relatief simpel, maar wel volledig 
handmatig in te stellen. Voor circa 
100 euro per stuk haal je ze in huis.

Doorgaans de duurste opties zijn 
de merkgebonden flitsers, bijvoor-
beeld de Nikon SB-910 of de Canon 
600EX RT. Deze gaan voor 350 tot 
550 euro

over de toonbank. Deze flitsers zijn 
krachtiger en bieden meer instel-
mogelijkheden. Zo kunnen deze 
flitsers ook in groepen ingesteld 
worden en vaak zonder losse flits-
ontsteker draadloos ontstoken 
worden.

Nikon’s   flitssysteem   heeft  op  dit 
gebied  lange tijd een voorsprong 
gehad en biedt met haar Cretive 
Lighting System (CLS) geavan-
ceerde mogelijkheden. Canon heeft 
in 2012 haar 600EX RT uitgebracht 
waarmee ze de voorsprong van 
Nikon   weer   aardig   weten   in   te 
lopen.

Overigens kiezen veel Strobist fo-
tografen juist bewust voor volledig 
handmatige instellingen. Dit kan 
ook     prima     met    de     duurdere 
merkgebonden flitsers, maar je 
kunt een stuk goedkoper uit zijn.
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Statief

In sommige gevallen is het een prima optie om je flitser ergens op de grond 
te   leggen,  maar  vaak  zal  je  toch  gebruik  willen  maken  van  een statief. 
Statieven zijn er in veel soorten en maten. Omdat Strobist fotografie vaak op 
locatie gebruikt wordt is een licht en compact statiefje praktisch. 

De Manfrotto Nano (60 euro) of de LumoPro LP606 (35 euro) zijn dan mooie 
opties. Deze statieven klappen uiterst klein in en zijn daardoor gemakkelijk 
mee te nemen.

Helaas kun je een flitser niet rechtstreeks op een statief monteren. Je hebt 
nog wat extraatjes nodig om van statief naar flitsschoen te gaan. Het is dan 
slim om allereerst een parapluhouder te monteren, zelfs als je niet van plan 
bent een paraplu te gebruiken. 

De parapluhouder geeft je de mogelijkheid de flitser naar boven of naar 
beneden te kantelen. Daarnaast ga je van een grote statief aansluiting naar 
de standaard ¼” aansluiting die je ook onder je camera vind. Die heb je 
nodig, want daarop kun je dan weer een flitsschoentje plaatsen. Op het 
flitsschoentje komt je flitser. 

Aangezien je nu toch een parapluaansluiting hebt, kun je ook direct een 
paraplu   aanschaffen.   Deze   zijn  er  in  twee  soorten;   doorschijnend  en 
reflecterend. Beide zijn uitstekend te gebruiken. Wil je het licht goed ver-
spreiden door de ruimte dan gebruik je een reflecterende paraplu. Je flitst 
in de paraplu waarna het licht teruggekaatst wordt richting het onderwerp. 

Wil je liever een zacht licht op je onderwerp, dan is de doorschijnparaplu de 
betere  keuze.  Hier  flits  je  doorheen.  Om  het  licht  vervolgens  zo   zacht 
mogelijk te maken zet je de paraplu zo dicht mogelijk bij je model (zonder 
dat deze op de foto komt).

Paraplu
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Westcott Apollo Orb

Een mooi alternatief op een paraplu is de Westcott Apollo Orb. Dit is een 
octabox die net zo werkt als een paraplu; je klapt hem uit en schuift hem in 
de parapluaansluiting op je statief. De Apollo Orb geeft een prachtig zacht 
licht. Ik ben er erg tevreden over!

Let wel op; je flitser zit bij bij de Apollo Orb in de softbox. Je kunt dus niet zo 
gemakkelijk instellingen veranderen en bij een optische trigger is het bereik 
lastig.

Triggers

Nu je de volledige vrijheid hebt om je flitser los van je camera te gebruiken 
moet je nog een manier hebben om de flitser te ontsteken. Je kunt hiervoor 
werken   met  je  kabel, maar   dan   is  je  maximale   reikwijdte  nog  steeds 
beperkt  en  daarnaast   kun  je  met   een  kabel  snel   een statief met flitser 
omver  trekken.  Daarom  is  het  prettiger  om   te  werken  met   draadloze 
flitstontstekers. 
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Draadloze flitsontstekers werken 
optisch of radiografisch. Het nadeel 
van optisch is dat de flitser in het 
zicht moet staan van de ontsteker. 
Via weerkaatsing kan de flitser in de 
praktijk soms wel enigszins verbor-
gen staan, maar je bent toch behoor-
lijk beperkt. 

Ook werkt de optische ontsteking 
vaak veel minder goed in een zon-
nige omgeving. Het resultaat kan 
zijn dat je flitser niet af gaat wan-
neer je deze ontsteekt. 

Nikon CLS systeem werkt optisch en 
is op zich een prima systeem, maar 
kan dus wel last hebben van de na-
delen die ik hierboven noem. Canon 
werkte ook altijd met een optisch 
systeem, maar sinds 2012 is hier 
het RT-systeem bijgekomen. 

Dit systeem dat te vinden is in de 
Canon   Speedlite   600EX-RT  is  het 
eerste     merkgebonden      systeem  
dat  radiografisch  werkt.  Hierdoor  
vervallen   de nadelen van een op-
tische ontsteking, maar heb je nog 
wel de voordelen van een merkge-
bonden    systeem  (en    dus      blijft  
gebruik    van    bijvoorbeeld     eTTL 
gewoon beschikbaar). 

Nadeel is dat je bij het gebruik van 
dit systeem ook gebonden bent aan 
de prijzige flitsers en ontsteker. Als 
de kosten niet zo’n bezwaar zijn kan 
ik je dit systeem wel aanraden, zelf 
ben ik er erg enthousiast over.

Er zijn ook verschillende radiogra-
fische   flitsontstekers      van        derde 
partijen te krijgen, van goedkoop tot 
duur. De Cactus V5 is een voorbeeld 
van een betaalbare radiografische 
flitsontsteker. Een popular alterna-
tief voor de Cactus is de Yongnuo 
RF-603.

Voor 20 tot 25 euro per ontsteker of 
ontvanger ben je goedkoop uit en 
krijg   je    toch   een   prima systeem. 
De    duurdere    optie    waar      veel 
professionals voor gaan zijn de 
PocketWizards. Deze ontstekers 
kosten circa 200 euro per ontsteker 
of ontvanger.

Aangezien je voor elke flitser die je 
gebruikt een ontvanger nodig hebt 
en er op je camera een ontsteker 
moet zitten ben je met deze optie 
veel geld kwijt. De afgelopen jaren 
zijn de triggers van andere partijen 
echter zoveel beter geworden dat 
de PocketWizards niet per se de be-
tere keuze zijn. 

Zeker als je net begint met Strobist-
fotografie raad ik je de Cactus V5, 
Cactcus V6 of de Yongnuo RF-603 
aan, een prima keuze en betaalbare 
optie.
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Kleurfilters

Bij Strobist fotografie combineer je meestal het bestaande licht met flitslicht. 
Flitsers   hebben   echter  een  vaste kleurtemperatuur terwijl het bestaande 
licht erg kan wisselen van kleurtemperatuur. Hierdoor kun je kleurzweemen 
krijgen die achteraf lastig te corrigeren zijn. 

De oplossing is het gebruik van kleurfilters op je flitsers. Je stemt zo het licht 
van de flitser af op de kleurtemperatuur van het bestaande licht. Overigens 
spelen Strobist fotografen juist graag met de wisselende kleurtemperatuur. 
Hier kun je bijzondere effecten mee bereiken.

Kleurfilters kun je eenvoudig kant en klaar kopen voor zo’n 10 a 20 euro 
voor een setje. Bijvoorbeeld de kleurfilters van Honl of Rosco. Let erop dat 
je ze ook op je flitser kunt bevestigen. Er bestaan verschillende systemen.

Persoonlijk gebruik ik klittenband; een band van de zachte kant zit standaard 
om mijn flitskoppen heen en de kleurfilters zijn aan de randen voorzien van 
de harde kant van het klittenband (en vaak met de zachte kant van klitten-
band aan de andere kant zodat ik filters kan stappelen.

Zo plak ik kleurfilters met gemak op mijn flitsers. Ook andere (lichte) acces-
soires kan ik op deze manier eenvoudig bevestigen aan mijn flitskoppen.

Extra accessoires

Zoals altijd in de fotografie kun je zoveel geld uitgeven als je maar wilt. Bij-
voorbeeld aan prachtige reflectoren van Sunbounce, compacte softboxen 
van Lastolite en handige grids van Honl. Allemaal mooie spullen die zeker 
wat extra’s kunnen doen in je foto. 

Veel van deze accessoires zijn echter ook zelf te fabriceren met een beetje 
knutselwerk. Onder Strobist fotografen wordt er opvallend veel geknutseld. 
Met behulp van een stukje karton en een pakje (zwarte) rietjes maak je zelf 
een grid voor op je flitsers en als reflectiescherm kun je ook een stuk piep-
schuim of een toevallig aanwezige witte muur gebruiken. 
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             Flitser voorzien van grid

Het is in elk geval slim om in eerste 
instantie vooral veel te oefenen met 
deze vorm van fotografie. Goed-
kope zelfgemaakte accessoires zijn 
in    een   later    stadium   altijd  nog 
te vervangen  door     professionelere 
apparatuur. Vooral als je betaalde 
opdrachten    uitvoert    kom  je   dan 
professioneler over. Of je foto’s er 
ook daadwerkelijk beter van worden 
is nog maar de vraag.

Lichtmeting

Het combineren van flitslicht en bestaand licht vergt even wat oefening, 
maar is feitelijk niet zo lastig als het lijkt. Je wilt een balans vinden tussen 
het licht van je flitser en het beschikbare licht. Voor het vinden van de juiste 
balans kun je een lichtmeter gebruiken, maar eigenlijk heb je die niet per se 
nodig om een goed belichte foto te maken.

Daarnaast werkt het uiteindelijk ook sneller als je leert een lichtsituatie in 
te schatten in plaats van te meten. Mocht je toch al een lichtmeter hebben 
liggen dan kun je natuurlijk wel gewoon proberen wat je zelf de fijnste me-
thode vind. Zelf gebruik ik mijn lichtmeter hoofdzakelijk in studiosituaties, 
niet op locatie.



31

Stap 1: Omgevingslicht meten

Het opzetten van een lichtopstelling met flitsers kan in eerste instantie 
best moeilijk lijken. Met wat oefening heb je het echter zo in de vingers.  
Met onderstaande driestappenplan kun je elke lichtopstelling maken die 
je maar wilt.

Flitsfotografie in drie stappen

Meestal zal je flitslicht met bestaand 
licht    willen    combineren.      Meet 
daarom met je camera het licht dat 
reeds aanwezig is in de scene. Stel 
eerst de lichtgevoeligheid van je 
camera in. Het beste uitgangspunt 
is vaak de laagste stand, bijvoor-
beeld 100 ISO.

Als je een bepaald diafragma of 
sluitertijd voor ogen hebt voor 
een bepaald effect dan kun je de 
diafragmavoorkeuze of sluitertijd-
voorkeuze stand van je camera 
gebruiken om de bijbehorende an-
dere waarde te bepalen. Heb je nog 
geen voorkeur dan kun je kijken 
welke waarden de camera in de 
programmastand aangeeft. 

Let erop dat je sluitertijd niet boven 
de synchronisatietijd van je camera 
uitkomt (vaak 1/200ste seconde) 
tenzij je wilt gaan werken met de 
high speed sync stand van je flitser. 

Heb je de benodigde sluitertijd en 
diafragma bepaald voor jouw licht-
situatie, schakel dan je camera over 
op de handmatige stand en stel de 
bepaalde waarden handmatig in op 
je camera. Dit is het uitgangspunt.

Wil je het omgevingslicht meer of 
juist minder mee laten spelen dan 
kun je vanaf hier je instellingen 
aanpassen. Verhoog bijvoorbeeld 
de sluitertijd (let op de synchroni-
satietijd) om het aanwezige licht 
donkerder in de foto terug te laten 
komen zodat je onderwerp waar je 
op flitst er echt uit springt. 

Maak eventueel een testfoto om te 
bekijken of het beschikbare licht in-
derdaad wordt vastgelegd zoals je 
dit wilt.
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Stap 2: Flitser toevoegen

Nu gaan we een flitser toevoegen aan de scene. Begin met het hoofdlicht 
waarmee je jouw onderwerp wilt uitlichten. Later kun je bijvoorbeeld rim-
licht toevoegen of de achtergrond naar wens uitlichten. 

Zet de flitser met eventuele accessoire (zoals een paraplu of een softbox) 
klaar en stel deze in. De instelling zal in elke situatie anders zijn en is ook 
afhankelijk van de afstand tot je onderwerp. Een goed uitgangspunt is vaak 
op 1/8ste van het vermogen. Dan kun je de flitser nog harder zetten (1/4de) 
of juist zachter (1/16de). 

Stap 3: Beoordelen

Maak een foto en kijk of het resultaat is wat je verwacht had. Ben je te-
vreden dan kun je indien gewenst nog een extra flitser toevoegen (ga naar 
stap 2) of je kunt beginnen met het maken van de daadwerkelijke foto’s die 
je voor ogen hebt. 

Is het resultaat niet wat je wilt of verwacht had dan moet je bekijken wat 
er niet naar wens is in de foto. Staat het licht op de verkeerde plek? Staat 
de flitser te zacht of te hard? Verander de opstelling en maak opnieuw een 
testfoto om deze te beoordelen. 

Wil je zeker weten dat je belichting goed is dan kun je met het histogram op 
je camera controleren of er geen onderdelen dichtlopen of uitbijten.



Stap 1: Omgevingslicht meten

Er  zijn   natuurlijk  veel  verschillende  manieren om  een  lichtopstelling te 
maken, vandaar dat we een aantal situaties doorlopen met verschillende 
uitgangspunten. 

Concrete voorbeelden

Ben je op een zonnige dag buiten 
dan krijg je al snel last van harde 
schaduwen door het grote con-
trastverschil tussen het licht en de 
schaduwen. Je kunt dan je flitser 
gebruiken om in te flitsen. De zon is 
dan in feite je hoofdlicht.

Je   kunt   je    flitser      rechtstreeks 
gebruiken, maar je kunt er ook voor 
kiezen om het licht wat zachter te 
maken door nog een paraplu of 
softbox(je) voor de flitser te plaat-
sen. Om het leuker te maken kun je 
de zon achter je onderwerp in het 
beeld plaatsen en inflitsen om te 
voorkomen dat je onderwerp zelf 
donker wordt.

Wil je inflitsen en heb je een inge-
bouwde flitser op je camera, dan 
hoef je vaak niet meer te doen dan 
deze flitser openklappen terwijl je 
buiten met zonlicht aan het foto-
graferen bent. Je camera kiest er 
dan automatisch voor om in te flit-
sen. 

Ga je handmatig te werk dan moet 
je er voor zorgen dat je de flitser 
niet krachtiger inzet dan het aan-
wezige licht.

          Tegen de zon in fotograferen
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Flitser als haarlicht of rimlicht

Om een grauwe dag toch wat zonniger te laten lijken, of gewoon om je 
onderwerp los te trekken van je achtergrond kun je een flitser gebruiken om 
voor een mooi haarlichtje te zorgen. Plaats hiervoor de flitser schuin achter 
het model en richt deze op de achterkant van zijn of haar hoofd. 

Gebruik indien nodig een grid om onder andere flares (lichtreflecties) in je 
beeld  te voorkomen. Ook zonder accessoires kun je het licht al een beetje 
bundelen; gebruik hiervoor de zoomstand van je flitser waarbij maximaal 
ingezoomd wordt. 

Als je echt alleen een haarlichtje wilt is de grid of de zoomstand ook nodig 
om te voorkomen dat je ook andere delen van je model van een rimlicht 
(randje licht) voorziet. 

Zorg   ervoor  dat  je  flitser  een  feller  licht  afgeeft dan het omgevingslicht. 
Hierdoor zal er om de haarlijn van je model een mooi randje licht verschij-
nen. Het lijkt zo net of de zon hiervoor zorgt waardoor je foto direct minder 
grauw zal zijn.
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Flitser als kunstmatig zonnetje

Wanneer het licht niet optimaal is krijg je al gauw platte en saaie foto’s. Bij-
voorbeeld op een bewolkte dag, bij een onderwerp in de schaduw of zelfs 
wanneer de zon gewoon te hoog aan de hemel staat. 

Je hebt niet altijd de mogelijkheid om te wachten totdat de zon op de juiste 
manier op je onderwerp valt tijdens het gouden uurtje. Gelukkig kun je met 
je flitser zelf een ondergaande zon nabootsen!

Voorzie de flitser van een CTO kleurgel zodat de kleur van het flitslicht dich-
ter in de buurt van een ondergaande zon komt. Plaats de flitser nu aan de 
zijkant van je onderwerp zodat het licht er vanaf de zijkant mooi op kan val-
len. 

Vervolgens maak je de foto waarbij de flitser er voor zorgt dat het saaie licht 
in het licht van een ondergaande zon verandert. Dat scheelt behoorlijk wat 
wachttijd op het juiste moment.

In de voorbeeldfoto’s zie je wat een verschil dit kan maken. Deze foto’s zijn 
rond het middaguur genomen in de schaduw. Bij de tweede foto had ik een 
flitser voorzien van oranje kleurgel en met behulp van een Jobo Gorillapod 
vastgeklampt aan een regenpijp die aan de zijkant van de deuren zat. 

De flitser voegt gelijk diepte en contrast aan de foto toe en de kleurgel zorgt 
voor een aangename gelige kleur. 

Platte en saaie foto doordat deze poort      
zich in de schaduw bevond.

Maak een kunstmatige ondergaande zon 
met een flitser voorzien van CTO gel.



Focus leggen op een detail

Wanneer je details van een onderwerp fotografeert kan mooi licht je helpen 
om de details er echt uit te laten springen en de focus van de kijker daar te 
krijgen waar jij die als fotograaf wilt hebben. Door licht dicht bij je onder-
werp te brengen, maar onder een andere hoek dan vanuit je objectief krijg 
je een mooi spel van licht en schaduwen in je foto. 

Een compacte softbox kan je helpen om het licht wat zachter en mooier te 
maken dan met een kale flitskop. 

Detail van het interieur van een Volkswagen Jetta

Belicht de achtergrond

Je hoeft niet altijd je onderwerp met een flitser te belichten. Je kunt er ook 
voor  kiezen  juist  de  achtergrond  met  flitslicht  aan te vullen terwijl je het 
beschikbare licht gebruikt om je onderwerp uit te lichten. 
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Deze methode werkt vooral goed 
als de achtergrond wat donkerder 
is dan de voorgrond. Een praktisch 
voorbeeld is het plaatsen van je 
onderwerp in een deuropening. Je 
maakt de foto van buiten, waar het 
licht is, naar binnen. 

Het plaatsen van je onderwerp in 
een deuropening geeft je ook di-
rect een mooi zacht licht (zorg dat 
het onderwerp meer binnen dan 
buiten staat). Vervolgens zet je een 
flitser binnen neer en richt je deze 
bijvoorbeeld op een kale muur. 

Als je een grid of snoot (te maken 
van een stuk karton en een elast-
iek) op je flitser gebruikt kun je bij-
voorbeeld een mooie gerichte spot 
creëren waar je het onderwerp 
mooi voor kunt positioneren.
Andere creatieve manieren om een 
achtergrond interessanter te ma-
ken is het plaatsen van een flitser 
in een kast of achter een half open-
staande deur. 

Flitsen op de achtergrond om je 
onderwerp eruit te laten springen

Kleurcorrectie en effecten

Kleurfilters kun je gebruiken om ervoor te zorgen dat je flitslicht dezelfde 
kleur heeft als het aanwezige licht. Je kunt ze echter ook prima gebruiken 
om een bijzonder lichteffect in je foto te creëren. Dit kan door een kleurfilter 
te combineren met een handmatige witbalans instelling van je camera. 

Een mooi voorbeeld is het blauw laten kleuren van de achtergrond. In te-
genstelling tot wat je wellicht zou verwachten moet je hiervoor geen blauw 
gelfilter over je flitser plakken en daarmee de achtergrond belichten. 

openstaande    deur.   Je     maakt       zo 
lichtaccenten in een ruimte die er nor-
maal niet zijn. Dit kan je foto een stuk 
interessanter maken.



Wat je wel doet is een oranje filter (ook wel CTO-filter genoemd, een afkort-
ing die staat voor Color Temperture Orange) over je hoofdflitser plakken 
waarmee je het onderwerp belicht. Vervolgens stel je de witbalans van je 
camera  in  op ‘kunstlicht’  (als  je  op  RAW  schiet  kun je  dit ook achteraf in 
Lightroom of een andere RAW bewerker instellen). 

Het oranje licht van je flitser met CTO-kleurgel wordt nu gecorrigeerd. Je 
onderwerp zal daardoor een normale kleur krijgen, maar door de veran-
dering van witbalans wordt je achtergrond mooi blauwig. 

Gebruik witbalans voor een bijzonder effect in je foto

Schilderen met licht

Een leuke manier om met een flitser te werken in een donkere ruimte of ’s 
avonds buiten is het zogenaamde schilderen met licht. Zet je camera op een 
statief en stel een lange sluitertijd in, bijvoorbeeld 30 seconden. Kies een bij-
passend diafragma voor een correcte belichting of laat de camera dit doen 
door de sluitertijdvoorkeuze (S/Tv) te gebruiken.
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De opzetflitser haal je van de camera en neem je in de hand mee. Terwijl de 
foto gemaakt wordt richt je de flitser op onderdelen in de ruimte die je extra 
wilt belichten. Let erop dat de flits zelf niet rechtstreeks in het objectief valt; 
dit levert een duidelijke lichtvlek op die je waarschijnlijk wilt vermijden. 

Op je flitser zit een (test)knopje om deze handmatig af te laten gaan. Hier 
kun je nu goed gebruik van maken. Door één of meerdere malen in je scene 
te flitsen kun je op de door jou gewenste plekken extra licht toevoegen in de 
scene. Let er wel op dat je zelf niet in de foto verschijnt wanneer je flitst door 
buiten beeld of achter een voorwerp te gaan staan. 

Het kan ook helpen als je donkere kleding aantrekt voordat je een dergelijke 
foto gaat maken. Deze techniek is natuurlijk ook mogelijk bij gebruik van 
een zaklamp in plaats van een flitser. 

Een kabelontspanner is een handige accessoire om met de bulb instelling 
van je camera nog langere belichtingen mogelijk te maken zonder dat je de 
camera beweegt. 
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Bijzondere waterfoto met één flitser

Je hoeft zeker niet altijd veel apparatuur bij je te hebben om bijzondere foto’s 
te maken. Met één flitser kun je al ontzettend veel. Deze foto van Michelle 
maakte ik met slechts één flitser in een verder donkere studio.

Als de flitser niet afgegaan was had ik met deze instellingen een zwarte foto 
gehad. De flitser stond op een klein statiefje achter Michelle. Door het licht 
achter het model te plaatsen zorgde ik ervoor dat het water in de foto goed 
zichtbaar was. Tevens zorgt dit voor een rimlicht rondom Michelle. 

Om te voorkomen dat Michelle zelf als een zwarte vlek zou afsteken tegen de 
achtergrond heb ik twee reflectieschermen voor haar geplaatst waar ik tus-
sendoor fotografeerde. Hierdoor viel het licht van de flitser achter Michelle 
via de reflectieschermen alsnog op haar gezicht en lijf. 
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Achtergrond verbeteren met je flitser

Je kunt je flitser ook gebruiken om de achtergrond in je foto wat interes-
santer te maken. Vooral als je een saaie of egale muur als achtergrond hebt 
dan kan het helpen om hier met de flitser iets extra’s mee te doen. 

Natuurlijk kun je de achtergrond met een flitser uitlichten zodat deze niet 
te donker weg valt of zodat er een spotlicht ontstaat achter je onderwerp. 
Je kunt echter ook nog iets voor de flitser plaatsen waar je als het ware 
‘doorheen’ flitst. Bijvoorbeeld door je flitser (gericht op de achtergrond) vlak 
achter een (kamer)plant te leggen. 

De bladeren en takken vormen dan schaduwen in interessante patronen 
op de muur. Hoe dichter je flitser op het voorwerp waar je doorheen flitst 
plaatst, hoe harder de schaduwen zullen zijn die op de muur geworpen 
worden. 

In dit voorbeeld heb ik Anne-Fleur op twee manieren op de foto gezet. In 
beide foto’s zijn twee flitsers gebruikt; een flitser in een Westcott Octabox 
die het model uitlicht en een flitser op de achtergrond. 

Omdat het resultaat eerst wat saai werd met de betonnen muur op de 
achtergrond heb ik een metalen grid (ter plekke gevonden) voor de flitser 
gezet die de achtergrond uitlichtte. Hierdoor werden de strepen die je in de 
foto ziet geprojecteerd. Een eenvoudige manier om van je achtergrond iets 
bijzonders te maken.

Achtergrond belicht met een kale flitser Voorwerp voor de achtergrondflitser 
geplaatst



Dynamiek met behulp van een rookmachine en kleurfilters

Als je eens een keer wat anders wilt met je achtergrond kun je ook eens aan 
de slag gaan met een rookmachine. Deze zijn voor een paar tientjes aan te 
schaffen. Aangezien de rook er altijd anders uit ziet heb je bij elke foto een 
andere achtergrond. Om de rook zichtbaar te maken moet je wel een flitser 
van achteren op de rook laten flitsen. 

Witte rook kan al snel gaan vervelen. Dan komen kleurfilters goed van pas. 
In mijn foto heb ik Anne-Fleur met drie flitsers uitgelicht; een flitser in de 
Westcott Octabox en zowel links als rechts achter het model een flitser voor-
zien van respectievelijk een rode en een blauwe kleurgel. 

Beide flitsers zijn gericht op de rug van Anne-Fleur. De rook zelf spuit je 
tussen het model en de twee achterste flitsers in. In Lightroom heb ik de 
kleuren achteraf nog extra aangezet.
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Bedankt voor het lezen van mijn eBook. Ik hoop dat je er veel uit hebt kunt 
halen om je foto’s te verbeteren. Dit eBook heb ik geschreven als cadeautje 
aan alle ontvangers van de Photofacts Nieuwsbrief. Jij hebt dit eBook daar-
om gratis gekregen, maar voor anderen is het nu ook te koop via Photofacts.
nl. 

Zou je me willen helpen om toekomstige eBooks nog beter te maken? Ik ben 
erg benieuwd wat je van het eBook vond. Ik stel het op prijs als je mij een 
e-mailtje wilt sturen om me dit te laten weten? 

Wellicht kun je me laten weten wat je al wist van fotograferen met een op-
zetflitser voordat je dit eBook las en hoe het eBook je heeft kunnen helpen? 
Graag wil ik sommige reacties als gebruikerservaring vermelden op Photo-
facts.nl. 

Je kunt me jouw bericht sturen op elja@photofacts.nl. 

Ik hoor graag van je!

Bedankt!

Nawoord
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Aan de slag met flitsfotografie
Veel fotografen zijn terughoudend in het gebruik van flitslicht. Zij 
behalen niet de resultaten die ze verwachten en keren gauw terug 
naar het vertrouwde werk met beschikbaar licht. Flitslicht kan echter 
veel toevoegen in je foto’s en het werken met flitslicht is niet zo 
moeilijk als het in eerste instantie lijkt.

In Aan de slag met Flitsfotografie leer je op heldere wijze hoe je 
flitslicht kunt inzetten om betere foto’s te maken. Na het doornemen 
van dit boek zul jij ook met plezier je flitser te voorschijn halen voor 
een fotosessie.

Behalve de benodigde theoretische kennis helpt Elja je ook met 
praktische voorbeelden die je zelf eenvoudig kunt inzetten om ook 
jouw foto’s boven de rest uit te laten springen.

Auteur Elja Trum is bekend van Photofacts.nl, 
Nederlands grootste weblog over fotografie. Op 
het weblog schrijft hij, en meerdere andere 
bloggers, dagelijks over fotografie. 

Elja schreef eerder het boek Digitale Fotografie: 
Zwart-wit.


