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Ik heb deze methode nooit beschreven omdat de gebruikte techniek eigenlijk valt in de 
categorie “goedkope truc” zoals ik dat noem. De methode is echter zo handig en 
bruikbaar in het verkrijgen van scherpe(re) foto’s dat ik toch besloten heb om het in een 
verhaaltje te zetten. Ondanks het feit dat ik deze truc zelf ontdekt heb ga ik er van uit dat 
ik niet de “uitvinder” van het geheel ben en waarschijnlijk is deze truc al zo oud als de 
macrofotografie zelf. 
 
Al mijn macro-foto’s schiet ik uit de hand (alle beestjes waar ik normaal gesproken 
achteraan zit zijn zo beweeglijk dat het gebruik van een statief niet echt praktisch is, 
eerder hinderlijk) en ik ben steeds op zoek naar een methode om mijn camera stil te 
houden. Ik crop geen foto’s en compositie is voor mij belangrijk (de camera stil kunnen 
houden is voor mij het middel om de compositie te maken en het beestje te krijgen waar 
ik het wil). Ook de flits kan niet alle beweging bevriezen in de foto in dit geval. Maakt 
niet uit hoe kort de flitstijd ook is, je krijgt nooit een scherp beeld als er veel beweging is. 
Ik ben er van overtuigd dat veel onscherpte in de foto’s bij mensen ten onrechte op 



diffractie geschoven word en eigenlijk niets anders is dan “macro bewegingsonscherpte”.   
 
Een truc welke ik met enige regelmaat gebruik om dit te verminderen is wat ik noem het 
“linkerhandsteuntje”.  En het werkt als volgt. 
Ik pak met mijn linkerhand heel voorzichtig en langzaam de bloem waarop mijn 
onderwerp zich bevind. Ik doe dit met mijn duim en wijsvinger. Daarna laat ik de lens 
eveneens steunen op mijn linkerhand. Daarna beweeg ik langzaam toestel en objectief 
heen en weer om het beeld scherp te krijgen. Omdat zowel het onderwerp als het 
objectief op de linkerhand steunen zal een beweging van de hand minder van invloed zijn 
op het beeld om dat beide gelijktijdig bewegen en ook in dezelfde richting. Op deze 
manier is het makkelijker om alles stil te houden en heb ik veel controle over het geheel. 
Een ander voordeel is dat ik de bloem (of takje) nu tussen mijn linkerduim en –wijsvinger 
kan draaien voor een betere of andere compositie. 
 
De truck werkt niet altijd en gaat alleen goed als het beest hongeriger is dan bang voor 
mij. Maar als dat het geval is en het lukt dan is het resultaat een serie foto’s in een unieke 
zetting en compositie en haarscherp, zelfs bij hoge vergroting en F-stops. De methode 
werkt ook bij wind. Veel van de beestjes merken geen verschil tussen de wind en de 
beweging veroorzaakt door de hand. De foto boven aan dit artikel is met de beschreven 
methode gemaakt. 
 
 
 


