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Enige tijd geleden heb ik wat uitgeprobeerd met een druppelende kraan in de gootsteen in 
de keuken. Ik had heel veel gelezen over highspeed fotografie. Ondanks het feit dat ik 
niet beschik over de juiste apparatuur om het “echt goed” te doen, wilde ik toch zien wat 
ik kon doen en daarnaast misschien ook nog wat te leren over flitsfotografie. Wat ik 
ontdekte was eigenlijk niet wat ik verwachtte. 
 
Ik ga je nu een aantal dingen vertellen die je logisch in de oren zullen klinken. 
 
Het doel was om een foto te maken van een waterdruppel die voor een bloem langs valt 
en waar je door de waterdruppel heen de bloem scherp ziet. De opzet was eenvoudig. 
Maak in ee stuk stevig papier een gaat waar de stengel van de bloem door heen kan. En 
plak dan de stengel aan de achterkant van het papier vast met plakband. Plaats/monteer 
het papier nu zodanig achter de kraan en laat nu het water voor de bloem langs druppelen. 
Ik liet de kraan wat sneller druppelen zodat de kans groter werd dat er een druppel op de 
foto zou komen op het moment dat ik op de ontspanknop druk. Eenvoudig genoeg toch?? 
 
Alle door mij gemaakte foto’s hadden last van bewegingsonscherpte…… 
 
Ik wist dat sluitersnelheid niet bepalend was, omdat de flits de beweging van de 
waterdruppel bevriest tijdens het vallen. Wat ik nu moet doen is de flits zo kort mogelijk 
houden met de 430EX welke ik gebruik. De enige manier, en ook nog de E-TTL 
gebruiken, was het diafragma vergroten en de ISO waarde verhogen. Maar de intensiteit 
van het licht en de duur van de flits zijn ook afhankelijk van de afstand tussen de flitser 
en het onderwerp. 
 
Als je de flitser dicht op je onderwerp hebt staan wordt de flits ook een stuk korter. 
 
Voor de foto boven aan dit artikel stond mijn camera inegsteld op F5.6, ISO 200 en een 
sluitertijd van 1/200 sec. Deze laatste kun je echter negeren die is niet echt belangrijk bij 
het bevriezen van de actie. Ik begon met fotograferen met de instellingen F8 en ISO 100, 
maar de druppels waren niet scherp genoeg. Merk op dat ik het diafragma en de ISO 
waarde wijzig voor de foto en niet de sluitertijd. Tevens hield ik de flitser op ongeveer 10 
cm van de bloem vandaan en gebruikte ik een ST-E2 infrarood flitsafstandsbediening om 



de flitser te besturen op afstand. Je kunt ook de popup flitser van je camera gebruiken 
maar dan kan schittering een probleem gaan vormen. 
 
Een goede manier om dit te doen is om gebruik te maken van een infrarood trigger 
waarmee het mogelijk is om een infrarood straal te laten onderbreken door de vallende 
druppel en deze trigger dan je camera te laten aansturen op het juiste moment. Ik heb 
echter niet de tijd om er een t ebouwen of het geld om er een te kopen. En ik wilde met 
een methode komen die door iedereen gebruikt kon worden. Veel plezier ermee. � 
 
Opmerking: Je kunt je camera ook op een statief plaatsen en de scherpte handmatig goed 
instellen door op de plaats waar de druppel verschijnt een meetlat of ander voorwerp te 
houden en hierop scherp te stellen. Stel een externe flitser (bijv. de 430 EX) in op 
handmatig en zet de flitskracht op 1/16 om mee te beginnen.  Zet de camera ook op 
handmatige instelling en gebruik de volgende waarden, F5.6, ISO 200 en sluitertijd op 2 
seconden. Druk op de ontspanknop en daarna, terwijl je de flitser op het onderwerp (de 
druppel) gericht houd, druk je op testflitsknop op de flitser zodat de flitser afgaat. 
Experimenteer hiermee door bijvoorbeeld verschillende flitssterktes te gebruiken maar 
ook met de afstand tussen de flitser en je onderwerp. Hoe korter de flits des t ebeter de 
bevroren beweging. Eventueel kun je ook de sluitertijd inkorten om zo ruis door lange 
sluitertijden te voorkomen. 
 
 
 


