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Vlinders, mooi een tegelijk fragiel, zijn mijn favoriete onderwerpen om foto’s van te 
maken. Tevens zijn ze het moeilijkst op de foto te krijgen omdat het dichtbijkomen in het 
wild een probleem oplevert. Er is mij vaak gevraagd hoe ik het voor elkaar krijg om zo 
dicht bij te komen. 
 
Hieronder een aantal richtlijnen om zo dicht mogelijk bij te komen. 
 
Fotografeer wanneer ze afgeleid zijn 
Net zoals alle andere insecten, zijn vlinders makkelijker te benaderen als ze afgeleid zijn. 
Ga naar ze op zoek in de vroege ochtend als ze zich aan het drogen zijn in de zon en op 
temperatuur proberen te komen voor de dag. Ook bij een paring hebben ze vaak wat 
minder aaandacht voor de omgeving. Op het midden van de dag zijn ze vaak dermate 
actief dat het haast onmogelijk is im dichterbij te komen. 
 
Ga niet als een slang te werk 
Roofdieren, zoals slangen en hagedissen, bewegen zeer langzaam om hun prooi zo dicht 
mogelijk te benaderen en schieten dan uit om hun prooi te pakken te nemen. Als je dus 
vlak bij een vlinder bent een met een bruuske beweging je camera beweegt, imiteer je als 
het ware de bwegingen van een roofdier en zal de vlinder gevlogen zijn. Dus beweeg 
langzaam en gelijkmatig. 
 
Visualiseer de foto vooraf 
Weet van te voren hoe je je foto wilt maken. Voor je dus de vlinder gaat benaderen en je 
jezelf in de goede positie zet. Bij een vlinder krijg je vaak maar de kans om een of twee 
foto’s te maken voordat hij/zij er van door gaat. Meestal krijg je geen tweede kans. Als je 
de mogelijkheid hebt om naar een vlindertuin te gaan, maak daar dan gebruik van om te 
oefenen met deze methode. Als ik vroeger die kans gehad zou hebben dan zou mijn 
percentage gelukte foto’s al  van het begin af aan hoger geweest zijn omdat ik dan beter 
geweten had hoe de compositie te maken. 
 
Veroorzaak geen schaduw 
Vlinders staan zo’n beetje op het menu van elk roofdier en ze zijn voorgeprogrammeerd 
om op verschillen inlicht te reageren. Als je schaduw over een vlinder valt dan kun je het 
vergeten want dan is de vlinder verdwenen (geld overigens voor meer dieren dan alleen 



de vlinders). Zelfs flitsen kan problemen veroorzaken. De meeste flitser geven een kleine 
voorflits voorafgaande aan de echte flits. Deze kleine voorflits is vaak al voldoende om 
de vlinder aan het schrikken te maken en te laten verdwijnen. Dit kunnen ze zo snel dat 
tussen het moment van de voorflits en de eigenlijk flits de vlinder al opgestegen is en je 
dus een bewogen vlinder op de foto krijgt. Je krijgt zo wel veel actiefoto’s met 
bewegingsonscherpte. 
 
Gebruik de scherpstelring 
De laatste tip die ik heb als macrofotograaf, zet je autofocus uit. Gebruik liever 
handmatige scherpstelling. Vlinders zijn ook gevoelig voor trillingen veroorzaakt door de 
motor in het objectief. Dus het dus op de ouderwetse manier, met het handje. 
Een deel van het succes van mijn macrofoto’s en het dichtbij benaderen van vlinders is 
gelegen in het feit dat ik bij mijn 100mm altijd handmatig scherpstel bij het maken van 
macrofoto’s. 
 
Goede jacht en veel geluk � 
 
 


