
 

Closeups met moeilijk licht. 
Auteur  : John Kimbler (www.johnkimbler.com) 
Vertaling : Tom Smit (www.natuurlijkwild.nl) 
 
Vaak moet ik fotograferen in niet al te ideale omstandigheden, ik kan wachten op de 
ideale omstandigheden, goed weer, geen wind etcetera,  maar dan worden er weinig 
foto’s gemaakt. Daarom wilde ik mijzelf aanleren om insecten te fotograferen met een 
combinatie van omgevingslicht een flitsen. 
Omdat portretfotografen vaak gebruik maken van de techniek om de omgeving onder te 
belichten en dan een flits gebruiken om het object te verlichten vond ik dat een goed punt 
om te starten. Nadat ik een aantal artikelen gelezen had op Strobist (een site die je zeker 
ook bezocht moet hebben) ben ik begonnen met experimenteren. Hieronder een kort 
verslag van wat ik tot nu toe heb geleerd. 
 
De truck is om de zon zodanig te positioneren dat deze naast of achter je is. De zon is 
namelijk je lichtbron voor de achtergrond. De zon en je flits zijn de lichtbronnen voor je 
onderwerp. Je wilt de achtergrond onderbelichten om te zorgen voor verzadigde kleuren 
(Je fotografeert tenslotte in minder gunstige omstandigheden) en je wilt met je flits 
bereiken dat je onderwerp niet een donkere vlek, zonder enig detail, op je foto wordt.  
 
Ik fotografeer in de “manual” stand, en ik zet het diafragma op F8 omdat dit meestal 
genoeg is om een goede scherptediepte te verkrijgen omdat ik meestal fotografeer in een 
vergroting van 1/3 lifesize. Maar dit is helemaal afhankelijk van je onderwerp. Voor de 
een heb je meer scherptediepte nodig dan voor een ander, dus pin me er niet op vast en 
experimenteer hier zelf mee. Ik zet de ISO hoog genoeg om een sluitertijd van 1/640 
seconde of sneller te kunnen realiseren. Je kunt ook een statief gebruiken, maar ik ben 
zelf niet zo’n statief liefhebber. Zeker met beweeglijke onderwerpen als insecten is het 
ook niet altijd even handig.  
 
Heel soms gebruik ik ISO 800, maar meestal is dit ISO 400 en dat zou met de meeste 
moderne camera’s geen probleem mogen zijn. Mocht er toch ruis ontstaan dan zijn er 
voldoende middelen om dit achteraf tegen te gaan. (Ikzelf gebruik Noiseware 
Professional omdat het zeer goed is in het verwijderen van ruis en toch veel detail in de 



foto behoud). Omdat het omgevingslicht in de foto wordt onderbelicht heb je redelijk 
veel vrijheid in het opstellen van je camera. 
 
Op dit moment gebruik ik de Canon MR-14EX ringflitser omdat ik de kwaliteit van het 
licht van deze flitser goed is en ik ook de mogelijkheid heb om zelf te bepalen hoe ik de 
flitser instel. Ik bepaal het. 
Echter elke andere gedimde lichtbron werkt ook. Bijvoorbeeld een oud fotodoosje 
opengeknipt over je opklapflitser van het toestel, levert ook goede resultaten op. 
Zet je flitser in de stand “manual”. Nu heb je de mogelijkheid om je flitssterkte te bepalen 
aan de hand van de situatie waarin je je bevind. Ik gebruik zelf meestal 1/32 van de full-
power van mijn MR-14EX ringflitser als ik gebruik maak van mijn Canon 180mm Macro 
objectief. 
Als je gebruik maakt van E-TTL meting zorg er dan voor dat de flitser minimaal twee 
stops onderbelicht (-2 FEC) 
 
Als je eenmaal een gewillig onderwerp gevonden hebt, maak dan een foto en bekijk het 
histogram, je wilt tenslotte niet dat er gedeelten uitgebeten zijn door overbelichting en de 
algehele belichting zal iets aan de donkere kant zijn (linkerzijde). 
 
Voor  de wijntak waar de libel op zit in bovenstaande foto wilde ik zorgen dat de tak 
bruin lijkt. Als de kleurschakering te licht is dan moet je het omgevingslicht iets meer 
onderbelichten als de achtergrond te licht van kleur is (sluitersnelheid verhogen) of  de 
sterkte van de flits iets verminderen als de achtergrond goed van kleur is. 
 
Het plaatje wat je op het scherm van je camera ziet, moet er onderbelicht uit zien. Later,  
als je de foto op je beeldscherm van de computer bekijkt, moet dan bij de RAW 
berwerking het geheel iets lichter maken. Kijkend naar het histogram, verhoog je de 
helderheid, en stop je vlak voordat er kleuren dicht beginnen te slibben. Verhoging van 
het contrast geeft je ook iets meer ruimte om de helderheid nog iets hoger op te 
schroeven. 
 
Daarna gebruik ik NoiseWare Professional, stel de niveaus bij middels het zetten van het 
zwartpunt en verschuiven van het grijspunt. Hierna verscherp het beeld automatisch in 
Elements en voeg mijn copyright toe aan de Exif data. Sla het bestand op als JPG en je 
bent klaar. 


