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Goede flitsers zijn over het algemeen niet echt goedkoop. Als je echter niet al te veel eisen 
stelt en een beetje creatief bent kun je echter een heel eind komen. 
Via Jeroen Stel werd ik gewezen op een goedkoop flitssetje, bestaande uit een draadloze 
zender, twee draadloze ontvangertjes en twee miniflitsertjes.  

 
Figuur 1 Bron: Gadget Infinity    Figuur 2 Bron: Gadget Infinity 
 
Op de fotolinks zie je hoe het er standaard uitziet, zoals het geleverd word. Op de foto rechts 
staat bijna alle losse onderdelen, te weten: 

- Linksboven schroefringen voor verschillende filtermaten, dus op meerdere objectieven 
bruikbaar. Zit je filtermaat er niet bij dan kun je nog een los setje ringen kopen voor 
andere maten. Kijk hiervoor even verder op de site van Gadget Infinity. 

- Rechtsboven de zender, welke op de camera in de flitsschoen geschoven kan worden. 
Tevens de twee ontvangers waarop de flitsertjes gemonteerd worden. 

- Linksonder de twee flitsertjes met een bijbehorend zakje/tasje welke in principe 
bedoeld zijn als diffusers. Echter ook te gebruiken om de flitsertjes zelf in op te bergen 
als je ze niet gebruikt. 

- Rechtsonder de houder die op de objectiefring geschoven word en waarop daarna de 
flitsertjes gemonteerd worden. Hiervoor dienen de twee zilverkleurige schroeven die 
nog aan de binnenkant te zijn halverwege de verticale kanten. 

- Verder zijn er nog twee L-profieltjes waarmee de connectie gemaakt wordt tussen de 
ontvanger en de houder op het objectief. 

 
Hoefde het alleen maar te bestellen in Japan. Zo gezegd zo gedaan. Twee weken later had ik 
de spullen in huis. In eerste instantie was het bedoeld als twinflash op de macrolens.  
Zoals op bovenstaande foto te zien is zitten de flitsertjes aan de zijkant. Niet echt handig. Om 
de flitsertjes wat hoger te krijgen en ook 
wat meer naar beneden te laten schijnen 
heb ik op de bovenste twee hoeken van de 
houder gaatjes geboord die groot genoeg 
waren om de schroeven er door heen te 
krijgen om ze vast te maken. 
 
Op de foto hiernaast is te zien hoe een van 
de ontvangertjes is gemonteerd op een van 
de hoeken van de houder (nummer 2 op de 
foto). Nummer 3 is de schroefring welke 
op het objectief geschroefd wordt en 
nummer 4 is de houder welke op de 



schroefring geschoven wordt waarna de houder met flitsertjes hierop geklikt wordt. Omdat 
het geheel erg ver voor de frontlens kwam te zitten heb ik de houders omgedraaid zodat ze 
een klein stukje verder naar achter kwamen te zitten zodat het licht ook vlak voor de frontlens 
terecht kon komen. 
Het was nog al een constructie die helaas niet altijd even goed op zijn plek bleef zitten. Echter 
met een stukje tape over de schroefring was dat ook weer verholpen. Nu had ik dus naast mijn 
ringflitser ook een twinflash.  
 
Een van de eerste dingen die ik daarna ik gedaan hierbij is het met secondelijm vastzetten van 
de schroeven waarmee de ontvanger gemonteerd word aan de beugeltjes. Het geval was 
namelijk zodra je de spullen losschroefde verdween de schroef in het huisje van de ontvanger 
en was je hem dus kwijt. 
Een tweede wat noodzakelijk bleek was het met een plakbandje vastzetten van het 
batterijdekseltje van de flitsertjes zelf. Deze zaten bij mij nogal los, maar gelukkig eenvoudig 
op te lossen. 
 
Hint : stel de zender en ontvangers in op een andere waarde dan de standaard. De meeste laten 
het op standaard staan. Kan problemen opleveren als je met meerdere bij elkaar zit. 
 
Omdat ik al door Jeroen gewaarschuwd was dat het licht wat er uit kwam gewoon de volle 

lading was, moest dit gedimd worden. 
Hiervoor het ik bij de DHZ winkel een 
rol wit duc-tape (wat dikker dan 
normaal) gekocht en hiervan een laagje 
over de flitsers geplakt (zie foto links). 
Aangezien dit vaak nog te veel is 
gebruik ik beide diffuser zakjes ook. 
Op deze manier kan ik redelijk 
makkelijk de lichten nog verder 
dimmen en hoef ik niet steeds plakband 
er op en eraf te halen als ik eens meer 

of minder licht nodig heb. Ook kan je op deze 
manier nog de verhouding van het licht een beetje 
regelen door aan de ene kant het zakje er wel op te 
doen en aan de andere kant niet. Kortom een 
kwestie van proberen. 
 
Nevenstaande foto is gemaakt met de hierboven 
beschreven constructie 
Op deze manier heb je dus voor niet al te veel geld 
een draadloos flitssetje waarmee je een hoop leuke 
dingen kunt doen. 
 
Zo in de herfst verdwijnen de meeste insecten in 
hun winterslaap en liggen vaak de macrospullen 
weer tot het voorjaar in de kast. Echter ook in het 
najaar zijn er genoeg onderwerpen om je mee bezig 
te houden. Een van die onderwerpen is de paddenstoel. Hoe krijg je nu op de vaak toch wat 
donkerder plekken in het bos genoeg licht om je paddenstoel toch een beetje lekker verlicht te 
krijgen. Inderdaad je haalt gewoon weer je twinflash uit de kast en gebruikt die.  



Echter vind ik de constructie zoals hierboven beschreven niet echt super om paddenstoelen de 
gaan fotograferen. Paddenstoelen hebben twee kanten die je wilt zien. Namelijk de bovenkant 
en als het even kan ook de onderkant. Na enig prutsen besloot ik maar weer eens naar de 
eerder genoemde DHZ winkel te gaan en te kijken of ze me daar verder konden helpen. Ik 
moest een lang liefst metaal of kunststof stripje hebben van een 2 centimeter breed 2 a 3 
millimeter dik en zon 25 centimeter lang. Ik kwam uiteindelijk thuis met een aluminium strip 
van 2 mm dik, 2 cm breed en 1 meter lang voor �2.30.  
 
Hier heb ik 50 cm op afgemeten en afgezaagd. Daarna heb ik op 25 cm een haakse lijn 
getekend (zie stippellijn in de tekening) zodat ik wist wat het midden was. Daarna 3 tot 5 cm 
boven en onder deze lijn nog twee haakse lijnen getekend en tenslotte de hoeken van de twee 
laatste lijnen diagonaal met elkaar verbonden zodat er een kruis ontstond met het kruispunt op 
de middelste (eerst getekende) lijn. Met deze 3 tot 5 cm bepaal je de lengte van de punt die je 
in de grond steekt. Hieronder een plaatje van het geheel als tekening. 

 
In eerste instantie was het mijn bedoeling om 
over beide schuine lijnen te gaan zagen, maar 
dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik heb 
maar één lijn gezaagd omdat ik dan een mooie 
lange punt kreeg. Deze punt moest namelijk in 
de grond geprikt kunnen worden en zo’n lange 
dunne punt geeft dan meer stevigheid t.o.v. 
wat ik eerste van plan was. Daarna heb ik 
gaten geboord van 5,5 mm waar de schroeven 
door heen konden die aan de ontvangers zaten.  
Let op dat je ruim voldoende ruimte overlaat 
tussen de gaten zodat je strip niet al te zeer 

verzwakt op een bepaalde plek. Ik heb de 
gaten om de twee centimeter geboord. Dit 
levert m.i. nog voldoende stevigheid op. Ga 
na het boren en het zagen even met een 
vijltje langs de randen en door de gaten om 
alle braampjes er af te vijlen anders kost 
het je je kleren of je vingers. Nog een 
andere tip, zorg er voor dat de punt van de 
haring beschermd is. Deze is namelijk vrij 
scherp en dat wil je niet door je tas of zak 
heen hebben steken. De bol die je op de 
foto ziet is afkomstig van een deodorant 
roller en daar kun je de punt zo in prikken 

en je hebt een goedkope en praktische bescherming tegen doorprikken van binnenuit. 
 
Eigenlijk heb ik nu een soort tentharingen (maar dan platte) gemaakt waar op ik op 
verschillende hoogtes mijn flitser met ontvanger kan schroeven.  Let wel op dat als je de 
gaten onder het bovenste gat gebruikt je flitser niet echt rechtop kan staan omdat de flitser 



hiervoor te breed is. Wil je dit bereiken dan zul je de haring iets schuin naar achteren moeten 
zetten. 
 
Op de foto op de vorige pagina zie je hoe ik met deze 
constructie een paddenstoel van verschillende kanten kan 
belichten. Ook zie je dat ik de rechterflitser op zijn kop 
heb gehangen om het licht zo dicht mogelijk bij de grond 
te krijgen zodat het onder paddenstoel schijnt. Ook zijn 
hier de beide diffuser-zakjes gebruikt. 
Mocht je de haringen te kort vinden kun je uiteraard ook 
langere exemplaren maken. Hier kom je alleen maar 
proefondervindelijk achter. Dus proberen maar. Een 
stripje aluminium is niet zo duur. 
 
Je kunt hier uiteraard mooi mee experimenteren Licht van 
links en rechts boven. Licht van boven en van onder, 
zoals op de foto te zien is. Aangezien alles draadloos is 
heb je alle bewegingsvrijheid om te gaan staan of te 
liggen waar je wilt of kunt. Hierbij een resultaat van de 
beschreven opstelling (180 mm, F14, 1/200sec, ISO 
1000). 
 
Tijdens dit avontuur bleken beide flitsertjes ook redelijk los in de houders van de ontvangers 
te zitten. Dit had tot gevolg dat als ik de haringen met flitser verplaatste ze meestal net ver 

genoeg uit de houder schoven om geen contact meer te 
maken en dus niet te flitsen. Dit heb ik opgelost door 
hele dunne strookjes plakband aan de zijkanten in de 
houders te doen zodanig dat er minder ruimte was om 
eruit te schuiven. Uiteindelijk denk ik dat ik op deze 
manier een redelijk flexibele constructie heb weten te 
maken om allerlei flitssituaties de baas te kunnen.  
 
Je bent uiteraard niet verplicht op twee flitsers te 
gebruiken. Je kunt ook gewoon maar een flitser 
gebruiken en hiermee aan de slag gaan. Ook dan kun je 
m.i. leuke resultaten bereiken. Zelf vond ik deze foto wel 
leuk geworden met name door de belichting van een 
kant. Ook is de flitser hier wat verder van het onderwerp 
af geplaatst, waardoor het geheel wat donkerder wordt. 
Uiteraard afhankelijk van sluitertijd, diafragma en ISO 
(180 mm, F11, 1/200sec, ISO 200) 
  
Tot zover de ervaringen met dit goedkope flitssetje uit 

Japan. Er zijn vast meer creatieve opstellingen mee te bedenken. Mocht je ideeën hebben of 
vragen hebben neem dan contact met ons op. 
 
Op naar de volgende uitdaging en veel plezier bij het experimenteren met flits. 


