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Ik ben verschillende keren benaderd met de vraag om een handleiding te schrijven voor 
en over macrofotografie. Ik heb wel een aantal “quick and dirty” antwoorden op 
verschillende fora geschreven. Het is echter makkelijker om het artikeltje te schrijven en 
dan de mensen de link naar het artikel te geven. Dus hier komt het verhaal. 
 
Opgelet 
Mijn woord is niet heilig of zaligmakend. In dit artikel leg ik uit hoe ik de foto’s maak op 
een manier die voor mij werkt. Dit wil niet zeggen dat er geen andere methodes zijn die 
tot dezelfde of misschien wel tot betere resultaten leiden. Ook wil ik met dit artikel niet 
zeggen dat andere methode fout zijn. Het is mijn techniek die ik ontwikkeld heb om te 
komen tot goede foto’s. Gebruik mijn techniek, experimenteer ermee, maar blijf er zeker 
niet aan hangen als het niet goed gaat. Pas ze toe in je eigen stijl. Laat echter niemand je 
wijsmaken dat je bepaalde apparatuur nodig hebt om bepaalde foto’s te maken. Als ik 
naar al dit soort adviezen had geluisterd liep ik nu nog met mijn statief achter allerlei 
insecten aan te vangen en met als resultaat misschien een handvol gelukte foto’s. 
 
In dit artikel ga ik het alleen hebben over flitslicht als primaire lichtbron. In een van de 
andere artikelen wordt gesproken over natuurlijk licht als lichtbron. 
 
Zo nu zijn we zover dat ik het over de beloofde macrotechnieken kan gaan vertellen. 
 
Als ik op levensgroot ga fotograferen (1:1), zet ik de camera meestal in de stand 
handmatig, sluitersnelheid op 1/250 sec., diafragma op F11 en de ISO waarde op 100. 
Met deze instellingen fotografeer ik twee volle stops beneden de waarde die nodig zou 
zijn voor omgevingslicht om een goede foto te krijgen op een zonnige dag. Dus de flits 
wordt mijn primaire lichtbron. Als de flits niet gebruikt zou worden dan zou ik een 
vrijwel zwarte foto krijgen en dat is goed omdat ik met behulp van een korte flitstijd de 
beweging wil bevriezen. 
 
Ondanks het feit dat de sluitertijd op 1/250 sec. staat is er niet genoeg omgevingslicht om 
opgemerkt te worden door de sensor van de camera. De lichtsensoren (of de 
lichtgevoelige korrels in een film) doen zich voor als emmer waar  licht in moet vallen. 
Als de emmer niet vol genoeg is dan wordt de foto te donker. Is de emmer te vol (stroomt 
over) dan wordt de foto te licht. Op deze manier wordt de flits dus eigenlijk de sluitertijd 



omdat het het enige licht is dat op de sensor valt. Let op dat niet de sterkte van de flits 
veranderd maar de duur van de flits en hiermee dus de tijd dat het licht op je onderwerp 
valt. Je moet er nu dus voor zorgen dat de flitstijd zo kort mogelijk is. Een van de 
methoden om dat voor elkaar te krijgen is om zo dicht mogelijk bij je onderwerp te 
komen. De flitstijd wordt langer naarmate je onderwerp verder weg is. Op deze manier 
wordt de beweging van je onderwerp niet meer bevroren maar zal vaag zijn geworden bij 
een grote(re) afstand. 
 
Voor het maken van macrofoto’s kun je elk flitser gebruiken die er is. Je hoeft dus niet 
speciaal een macroflitser te hebben om macro foto’s te kunnen maken. Ondanks dat een 
macroflitser niet noodzakelijk is denk ik toch dat je betere resultaten krijgt als je een 
macroflitser gebruikt. Zeker als je veel macrofoto’s maakt is het de investering waard. De 
Canon MR-14EX ringflitser is het makkelijkst te gebruiken. Uit de doos halen en klaar. 
Alleen even de verhouding in helderheid tussen links en rechts aanpassen om te 
voorkomen dat je foto’s er “plat” uitzien. Ik gebruik vaak de verhuoding tussen 1:2 en 
1:4. Op dit moment gebruik ik zelf de Canon MT-24-EX, echter gebruik ik hier niet de 
aangepaste verhouding in helderheid. Ik verplaats de twee losse kopjes zodanig dat de 
ene kop t.o.v. de ander kop ene hoek van 90o vormt. Daarnaast heb ik op beide 
flitskoppen een setje Gary Fong Puffer diffusers geplaatst om het licht minder hard te 
maken en te verstrooien. 
 
Waarom uit de hand fotograferen? 
 
Ik maak de meeste foto’s van insecten ed. uit de hand omdat de beestjes meestal niet echt 
stil willen zitten en ik dus geen tijd heb om een statief klaar te zetten. Daarnaast 
belemmert een statief mij dermate bij het maken van een compositie dat ook hierom het 
statief meestal thuisblijft. 
Ik zet mijn diffusers op de flitser en probeer dus zo dicht mogelijk bij mijn onderwerp te 
komen en vertrouw op de korte duur van mijn flits om de beweging te bevriezen. Ik zoek 
steeds mogelijkheden om mijzelf en mijn camera te ondersteunen en ik zoek 
onderwerpen die mij hier mee helpen. Zo maak ik bijvoorbeeld nog foto’s boven 
ooghoogte. 
 
Naar mijn mening is een van de grootste misverstanden in de macrofotografie het feit dat 
er gedacht wordt dat de flitsduur niet uitmaakt en dat deze dus altijd snel genoeg is om de 
beweging te bevriezen. Ik ben er van overtuigd dat dat niet klopt. De hoeveelheid 
informatie in een macro scene is namelijk vele malen groter dan bijvoorbeeld van een 
scene op het strand bij zonsondergang, dus weinig beweging kleiner dan een pixel of 
twee groot. Dit kan bij een macro foto al leiden tot een “bewogen” foto. Het lijkt niet op 
bewegingonscherpte, je denkt al snel dat dit met diffractie of een verkeerde focussering 
temaken heeft. 
 
Een van de andere grote misverstanden is om te denken dat je een statief nodig hebt om 
macrofoto’s te maken. Zelfs als de beestje niet bewegen, is er altijd nog de wind of de 
spiegel die opklapt tijdens het foto maken om te zorgen voor bewegingsonscherpte en dus 
zo je foto om zeep helpt. Ik krijg net zoveel stabiliteit door met mijn ellebog op mijn te 



rusten als ik zou krijgen bij het gebruik van een statief. Daarbij is mijn “knie-statief” 
altijd bij de hand en veel sneller op te zetten. 
 
Mij wwordt vaak gevraagd hoe ik zoveel scherptediepte in mijn foto’s krijg. Daar is niets 
magisch aan, het is gebruik maken van de techniek. Wees niet bang om het diafragma 
dicht te draaien. Diffractie kan hierbij optreden maar is van ondergeschikt belang bij het 
totale plaatje waarbij het gaat om de scherpte, zorgen dat de flitsduur kort is en jezelf 
“verankeren” tegen beweging. Deze laatste zijn veel belangrijker. Ik gebruik F11 met het 
Canon MP-E65 macro objectief t/m 5 keer levensgroot. Indien nodig verhoog ik het 
diafragma zelfs tot F14. Ik vermijd F16  boven 2 keer levensgroot omdat ik de indruk heb 
dat het objectief dan mindere kwaliteit gaat leveren bij F16 en hogere vergrotingen. Denk 
echter niet dat het te maken heeft met diffractie. In een anatal gevallen is het van meer 
belang om een grotere scherptediepte te verkrijgen dan een haarscherpe foto.  
 
Denk er aan dat scherptevlak loodrecht met je lens loopt en ondanks dat het vlak is, heeft 
de lens toch altijd ene bepaalde dikte. Als je met je camera en objectief naar voren 
beweegt om scherp te stellen toto de ogen van het beestje scherp zijn en je drukt af dan 
begint de scherptediepte bij de ogen en dan naar je objectief toe. Hierdoor heb je dus een 
stuk niemandsland scherp en dat wil je niet. Als daarentegen bij het scherpstellen nog iets 
verder beweegt totdat de ogen weer onscherp geraken en dan langzaam weer 
terugbewegen tot de ogen weer scherp zijn het je je scherptediepte strook verlegd van het 
niemandsland naar het lichaam van het beestje zelf en dat is nu precies wat je wilt voor 
de extra details..  
 
Kijk onder verschillende hoeken naar je onderwerp en probeer de “magische” invalshoek 
te vinden. Omdat het scherpstelvlak parallel met je lens loopt, is het niet mogelijk om het 
als een deken over je onderwerp te leggen en zo heel veel scherpte te creeren. Wel kun je 
er voor zorgen dat er meer scherptediepte lijkt te zijn dan er eigenlijk is. Als je een insect 
van opzij fotografeert kun je er voor zorgen dat het vlak van de lens parallel loopt met de 
zijkant van het beestje zelf, zodanig dat het beestje over de gehele lengte/breedte scherp 
wordt. Dit is geen verplichting uiteraard, je kunt ook hele fraaie foto’s maken waarbij 
slechts een gedeelte scherp is. Door een verminderde scherptediepte te gebruiken kun je 
de aandacht van de kijker naar een bepaalde kant dwingen. Kijkers zoeken automatisch 
het scherpe gedeelte op. Hieruit blijkt dus dat een maximale scherptediepte geen 
verplichting is en zeker dus niet altijd het mooiste beeld oplevert. 
 
Ik maak altijd meerdere foto’s van elke compositie en elke keer stel ik opnieuw scherp. 
Soms lijkt het op het schermpje achterop je camera allemaal heel fraai en scherp, maar bij 
thuiskomst achter de computer valt het toch weer tegen. Maar door nu elke keer opnieuw 
te focusseren verzeker ik mezelf dat er in elk geval een foto is die de foto scherp heeft 
waar ik het hebben wil. Ik stel scherp door mijn lichaam te bewegen, naar voren en 
achteren. De MP-E65 heeft namelijk geen scherpstelring. Als ik het Canon 100mm macro 
objectief gebruik, gebruik ik af en toe de focusseerring om scherp te stellen waarna ik de 
fijne afstelling weer doe door heen en weer te bewegen.. 
 
Alle foto’s die ik maak schiet ik in RAW formaat, dit vanwege het feit dat ik bij 



JPG/JPEG altijd kwaliteit verlies door de compressie die hiervoor benodigd is. Bij de 
omzetting wordt namelijk data verwijderd om er voor te zorgen dat het bestand kleiner 
wordt en dus gaat je kwaliteit achteruit. Ik moet dan wel mijn foto bewerken, ik krijg het 
namelijk niet voor elkaar om zonder stofvlekken te fotograferen ongeacht hoe vaak ik 
mijn sensor en objectief ook schoonmaak. Nadat ik de stofplekken heb weggewerkt en 
sommige andere kleine nabewerkingen heb gedaan sla ik het bestand op als een JPG. En 
ook hier raak ik informatie kwijt vanwege de compressie. Dit is echter maar eenmalig, 
namelijk bij het opslaan als JPG, maar dan is mijn foto al stofvrij en haarscherp. 
 
Als laatste, maar niet minder onbelangrijk, zorg dat je er plezier inkrijgt en houd 
ongeacht hoe je macro foto’s maakt. Probeer methoden te vinden waarmee je 
fotograferen van hoge vergrotingen  voor jezelf plezierig maakt en op deze manier blijf je 
er mee bezig. 
 
 
 


