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Inleiding

Wat is flitsen en wat maakt het zo lastig?

Flitsen is een verlichtingstechniek die gebaseerd is op een puntlichtbron en die gedurende een 
zeer korte tijd het onderwerp met daglicht verlicht.
Hiermee halen we ons meteen al een aantal problemen op de hals. Soms wil je namelijk 
helemaal niet dat neutrale daglicht hebben en bovendien slaat de flitser de scene helemaal plat 
door de egale uitlichting.

Het blijkt zeer lastig te zijn om dat licht zodanig te krijgen dat de hele foto mooi wordt 
uitgelicht. Overal even helder en zonder slagschaduwen van boven naar onder, van links naar 
rechts en vooral… van voor naar achter!
Waarom zo lastig?
Het licht verschijnt pas wanneer de foto wordt gemaakt. De kracht is niet altijd direct 
voorspelbaar en de schaduwen zijn dat ook al niet en als klap op de vuurpijl duurt het zo kort 
dat je het ook niet even van te voren kunt beoordelen.
Nu zijn er wel reportageflitsers met een “instellicht” maar dat is verre van geweldig en een 
extreme belasting voor de flitser.
We hebben hier al meteen een aantal nieuwe kreten voorbij zien komen die eerst even 
uitgelegd moeten worden. Zonder het begrip achter deze woorden is het ondoenlijk om goede 
flitsfoto’s te maken.
Wanneer dat duidelijker is geworden gaan we kijken naar de omstandigheden waar we ons in 
kunnen bevinden. Dit vereist wat voorkennis over lichtmeten in het algemeen en de workshop 
lichtmeten hieraan vooraf is dan ook een aanrader. Binnen die omstandigheden kunnen zich 
ineens zeer moeilijke situaties voordoen en ook daarvan laat ik er een aantal de revue 
passeren.
Tot slot is het de bedoeling dat je na deze workshop de flitser dermate beheerst dat je op 
feestjes beter ver- en belichte foto’s krijgt.

Hoe goed je de materie ook beheerst: maak trapjes! 2 extra opnamen kosten niets maar 
even terugkeren en overmaken (als dat al kan)….

Natuurlijk kan in de workshop niet alles aan bod komen en zeker niet het hele verhaal dat 
Mich Buschman in zijn boek heeft geschreven. Wat niet aan bod komt kun je echter m.b.v. 
deze syllabus alsnog uitvoeren en als ex-deelnemer mag je mij altijd bellen en er is ook altijd 
nog het workshopforum: http://forum.fotograafdonald.nl.



WAARSCHUWING
Oude flitsers kunnen een hoge ontsteekspanning hebben. Deze kan oplopen tot 300 volt! De 
moderne camera’s met elektronica aan boord (vanaf ongeveer 1982) kunnen hierdoor 
letterlijk worden verbrand. Alleen volledig mechanische camera’s (alleen een lichtmeter aan 
boord is wel oké) kunnen hier probleemloos mee overweg. Vraag het voor de zekerheid na bij 
je flitserfabrikant. Een berucht voorbeeld is de Metz 45 CT-1 met een serienummer lager dan 
534.000!
Camera's die deze ontsteekspanning wel kunnen hebben verschijnen inmiddels weer vaker op 
de markt. Raadpleeg je boekje en de fabrikant hiervoor!



1. De basis van het flitsen

De flits
We beginnen met het definiëren van twee begrippen: verlichten en belichten. Verlichten is wat de 
flitser doet met het onderwerp. Belichten is wat de camera doet met de chip of de film.
Het flitsen is verlichten gedurende een korte tijd. Zeer kort. De oude eenmalige lampjes hebben een 
flitsduur van circa 1/30 seconde omdat er een lange dunne magnesiumdraad verbrand word en dat 
kost tijd. Omdat deze lampjes nog slechts zeer sporadisch worden gebruikt blijven ze verder buiten 
beschouwing. Een moderne TTL-metende elektronenflitser kan makkelijk een snelheid halen tot 
1/10.000 seconde doordat er net als bij een electrische vonk sprake is van een ontlading. Alleen is 
deze ontlading nauwkeurig controleerbaar en stuurbaar. Het is dat stuurbare dat hem zo interessant 
maakt want daardoor kunnen we de verlichting die het oplevert naar onze hand zetten. Bij deze 
ontlading ontstaat een volledige verlichting van het onderwerp. Deze verlichting wordt gegeven 
voor een bepaald diafragma bij een bepaalde ISO-waarde. Elke andere verlichting in die ruimte 
die niet dezelfde sterkte heeft wordt in principe afgeschreven wanneer we met een “normale” ISO-
waaarde en apparatuur werken. Hiermee bedoel ik 100-200 ISO en objectieven met een maxmale 
opening van 3,5-4,5 of zelfs minder zoals je bij zgn. kitlenzen altijd aantreft. Hogere ISO-waarden 
al dan niet in combinatie met lichtsterke objectieven geven interessante nieuwe mogelijkheden met 
kwalitatief duidelijk betere flitsopnamen. Dit leg ik later uit.

Lichtverval
Overigens vervalt de verlichtingssterkte met een steeds groter 
wordende afstand. Zit daar een wetmatigheid in, m.a.w. kunnen 
we dat uitrekenen of beredeneren? Ja, dat kan en heel makkelijk 
zelfs! Wanneer de afstand vanaf de flitser tot het onderwerp 
verdubbeld neemt de verlichtingssterkte af met het kwadraat 
daarvan. Wanneer een object dus een zekere afstand van de 
flitser (laten we zeggen 3 meter) is verwijderd, is is de gemeten 
waarde bijvoorbeeld F11. Verdubbelen we de afstand naar 6 
meter dan is de afstand dus x2 en de verlichtingssterkte dus 2 
tot de macht 2 ofwel 4x minder dus ¼ van het oorspronkelijke. Het diafragma wordt dan dus 5,6. 
Dat klopt ook want dezelfde hoeveelheid licht (dat is immers niet veranderd) moet zich bij een 
verdubbeling van de afstand verspreiden over een 4x grotere oppervlakte, 2x zo breed en 2x zo 
hoog! Dit fenomeen begrijpen is cruciaal om hier maatregelen tegen te kunnen nemen.

Het richtgetal
Dit richtgetal is een fysieke constante. Het is de relatie tussen kracht en afstand van het flitslicht tot 
het onderwerp en het diafragma. Het is net een driehoek van paaltjes met touwtjes. Verplaats een 
paaltje en minstens 1 ander loopt verhoudingsgewijs mee.



Verandert bijvoorbeeld de lichtkracht, dan moet per definitie de onderwerpsafstand of het 
diafragma of eventueel beiden mee veranderen om hetzelfde verlichtingsresultaat te krijgen.
Het diafragma bereken je door het richtgetal van de flitser te delen door de ingestelde afstand. 
Tegenwoordig is dat niet zo vaak meer nodig en al bijna nooit met moderne flitsers met eigen 
meetelectronica. Verderop zal ik wel een situatie beschrijven waar dit nog nodig is.

Wanneer de flitser vuurt wordt het onderwerp verlicht en gemeten door de flitser of door de camera. 
Deze meting gaat uiteraard uit van een standaard grijswaarde want er wordt reflectief gemeten. Het 
is echter niet de standaard middengrijswaarde maar een grijswaarde die een paar tinten lichter is. 
Middengrijs is zoals we weten 18% reflectie van het licht, de flitser gaat uit van 25%. Dit laatste is 
aardig om te weten maar verder kun je er praktisch niets mee. Er zijn geen grijskaarten van 25% en 
al waren die er wel dan zijn de omstandigheden waaronder je een reportageflitser gebruikt 
doorgaans niet geschikt voor uitgebreide metingen. De hogere referentiewaarde komt waarschijnlijk 
voort uit het lichtverlies dat optreed wanneer delen van het uitgestraalde niet reflecteren en in de 
ruimte er omheen verdwijnen. Dit zou leiden tot onderbelichting en mogelijk is die 25% de remedie 
daartegen.

Nu zijn er meerdere methoden om licht te meten en het is al meteen belangrijk om dit te begrijpen 
wanneer je in een situatie terechtkomt met een witte bruid en dito bruidsmeisje tegen een witte 
muur en/of een zwarte bruidegom en dito jonker tegen een donkere muur. Concreet genomen komt 
hier de kennis uit de workshop “Lichtmeten”meteen al weer boven tafel.
Het verhaal is dan ook hetzelfde: 2 stops over voor de witte versie en 2 stops onder voor de zwarte. 
Nu alleen dit nog even aan flitser, de camera of de combinatie hiervan doorgeven.

Meetmethoden
Handmatig
Dit laten we buiten beschouwing in deze workshop. Wanneer nodig wordt het even aangehaald 
maar verder is dit een methode voor de workshop “Studioflitsers”.

Automatisch flitsen (“A”)
Dit is een methode die met praktisch alle flitsers van ongeveer na 1972 kan worden toegepast.
In de flitser is een thyristor aanwezig die de lichtreflectie meet, vergelijkt met het op de flitser 
ingestelde diafragma/iso-waarde combinatie en vervolgens de flits afbreekt wanneer de juiste 
hoeveelheid licht is uitgestraald.
Heel makkelijk.
Maar niet goed. Althans gemiddeld goed want hij gaat uit van een iets lichter dan gemiddeld grijs 
onderwerp.
Hier moet dus worden gecorrigeerd.
Hadden we bijvoorbeeld bij iso 200 F8 ingesteld dan geldt bij een witte bruid F4 en bij de zwarte 
bruidegom F16. Hiermee beïnvloed je echter direct je scherptediepte! Kun je dus op de flitser het 
werkdiafragma instellen dan verdient dat de voorkeur. 
Ook het veranderen van de ISO-waarde is een optie.
Het werkdiafragma is de lichtwaarde die een flitser hanteert bij een gegeven ISO-waarde. Op de 
Metz 45 CT – 1 zitten bijvoorbeeld 5 werkdiafragma’s. Deze bepalen de maximale uitstraling van 
de flitser zodanig dat binnen de gegeven afstand op de tabel van de flitser de verlichting voor dat 
diafragma is gegarandeerd zolang je dat diafragma maar op de camera instelt. Laat je nu dat 
diafragma voor wat het is vanwege die scherptediepte dan zul je de uitstraalcapaciteit moeten gaan 
veranderen.
Voor de bruid moet dus meer licht worden afgegeven (F16) en voor de bruidegom minder (F4).

Met een correctie d.m.v. een verandering van isowaarde wordt dat voor de bruid dus 50 iso en voor 
de gom 800.
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Waarom is dit omgekeerd t.o.v. De diafragmacorrectie?

Wanneer we de automaat gebruiken hebben we acuut een probleem wanneer er zich in de lichtweg 
van het onderwerp naar de film nog hulpmiddelen bevinden die op hun beurt het licht qua intensiteit 
beïnvloeden. Ook een kleurverandering is een intensiteitverandering. Dit treed op bij het gebruik 
van filters en bij tussenringen en balgen wanneer we met macro aan de gang gaan. Het flitsen bij 
macrofotografie valt buiten deze workshop en komt terug bij de workshop macrofotografie.
Of je nu filters gebruikt of met macro bezig bent, er is een significante verandering in het 
gereflecteerde licht opgetreden voordat het bij de sensor aankomt. Dit ziet die automaat van de 
flitser niet!

TTL-flitsen
Door het meten van het flitslicht uit te stellen tot het moment van aankomst bij de sensor kunnen we 
alle extra invloeden die het op weg van het onderwerp naar de sensor tegenkomt meenemen in de 
meting. Filters, tussenringen, balgen, het maakt niet uit. Wel blijft het verhaal overeind van de 
grijswaarde van de meting. De meter blijft uitgaan van die iets lichtere waarde dan middengrijs. 
Maar hier zit een addertje onder het gras. Elke sensor en filmemulsie heeft een eigen 
reflectiewaarde. Om hier goed gebruik van te maken moet je dit dus ijken.
Hiervoor maak je een reeks opnamen met een (beste) flitstrapje of een belichtingstrapje. Zorg wel 
dat je een onderwerp hebt dat aan de door de meter verwachtte grijswaarde voldoet. Dit kun je 
checken m.b.v. de grijskaart!
Voor degenen met een polaroidachterwand: houd hier vooral rekening mee wanneer je Polaroids of 
Fuji Instant gebruikt. Het verschil loopt op tot min 1,3 stop!

TTL-computerflitsen
Bij het TTL-flitsen kun je bij alle camera’s ook de computer betrekken m.b.v. “P”.
Er zijn zelfs camera’s die met de juiste flitser ook nog eens de afstand tot het hoofdonderwerp 
meerekenen. Het hoofdonderwerp word dan meestal bepaald door de AF-sensor die de AF-lock 
levert.
Hier valt weinig over te vertellen want de computer haalt de meting razendsnel door zijn eigen 
database. Er wordt dan ook een voorflits gegeven om dit te kunnen doen. Het is deze voorflits die 
niet door hulpmiddelen zoals de Omnibounce heen komt en dat is er dus de oorzaak van dat die 
vergaande automatisering faalt wanneer zo'n voorziening zich op de flitskop bevindt.
Het aardige is dat je je kunt afvragen hoe de reflectiewaarde van de sensor of filmemulsie hierin 
wordt meegenomen… en of ‘ie dat dan wel doet. Bij de huidige digitale camera's mag je dat wel 
verwachten maar garantie is er niet tenzij je dit van de fabrikant los kunt peuteren.
“Oude” film (analoge) camera's hadden een rij tastpennen om informatie van de film in de metingen 
op te nemen. Een aantal duurdere modellen had een dubbele rij tastpennen die dus meer informatie 
van de filmcassette visten. Als je precies wilt weten welke informatie er in die blokjescodes ligt 
opgeslagen dan kun je dat vinden op internet.
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2. Waarom wordt het licht 
afgemeten naar een diafragma?

De (electronische) flits duurt maar 1/1000 – 1/10.000 seconde. Dit is veel te kort voor een sluiter 
om er invloed op te kunnen uitoefenen. Centraalsluiters halen maximaal 1/500 op een enkele 
peperdure professionele na die 1/1000 haalt. Een spleetsluiter haalt maximaal 1/300 en dan moet je 
nog een topper hebben ook. Doorgaans is het 1/60 – 1/200.  Sommige digitale camera's lijken geen 
sluiter te hebben want die pikken het flitslicht op alle tijden op. Dat geldt overigens in ieder geval 
niet voor digitale reflexen want die hebben wel een normale sluiter.
De camera's zonder sluiter laten verder buiten beschouwing.

Welke tijd we echter ook selecteren, de flitser 
is altijd veel sneller dan de sluitertijd.
Camera’s met een centraalsluiter zorgen er 
simpelweg voor dat die hele korte tijd binnen 
het tijdvenster van die 1/500 seconde valt 
want die sluiter gaat altijd geheel open en 
weer geheel dicht.
Er zijn echter gevolgen voor de analoge 
camera’s met de spleetsluiter. Deze sluiter 
moet een traject van circa 40 of 26 mm 

afleggen. Het is logisch dat men op gegeven moment alleen nog maar verticaal aflopende sluiters 
bouwde want daarmee kunnen nu eenmaal kortere tijden 
worden gerealiseerd. Maar die looptijd blijft door 
fysieke eigenschappen wel beperkt tot ongeveer 1/200 – 1/300 
seconde op zijn hoogst. Dat betekent een truc om 
kortere tijden te realiseren en die truc is het eerder laten 
sluiten van het tweede gordijn dan dat het eerste gordijn 
volledig open is gegaan. De beide sluitergordijnen zijn dan 
gelijktijdig in beweging en naarmate de afstand tussen die twee kleiner wordt word dus de film 
korter belicht. En hier dient zich dan ook meteen het probleem aan van de synchronisatietijd. 
Wanneer er dus wordt geflitst bij een sluitertijd waarbij de beide gordijnen gelijktijdig onderweg 
zijn dan zal een deel van de film niet worden belicht.

We kunnen dit echter ook omdraaien. Wanneer we de sluitertijd langer maken past de flitsduur nog 
steeds binnen het tijdvenster van de belichting. Dit geeft het omgevingslicht echter de mogelijkheid 
om een toontje mee te gaan zingen. Zolang de sluitertijd maar korter blijft dan de tijd die nodig is 
om het omgevingslicht tot een juiste belichting te laten komen blijft de lichtregie in handen van de 
flitser. Hiermee kun je zelfs beweging laten zien en bevriezen tegelijk!
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Stel dat de omgevingsverlichting bij 200 ISO om een belichting vraagt van ½ seconde bij diafragma 
5,6. Je flits is gebonden aan 1/60. Je komt dan zonder flits op 1/60 5 stoppen licht tekort. Die ruimte 
kun je benutten voor effecten met lagere sluitersnelheden en dus meer inwerking van licht uit de 
omgeving.
Wanneer je op een sluitertijd komt die te laag is, is er altijd nog de flits die bewegingen bevriest. Bij 
erg lage snelheden zoals een ¼ en lager krijg je spookbeelden rond een scherp figuur. Dit wordt 
vaak gebruikt om hectiek weer te geven. Wat je er echter ook mee kunt bereiken is het vasthouden 
van zoveel mogelijk 
sfeerlicht. Slechts 
het tekortkomende 
stukje vul je op met 
flitslicht. De 
volgende reeks is 
slechts een 
illustratie want 
iedere situatie is 
anders! Het beste 
resultaat is hier in 
dit specifieke geval 800 ISO, 1/8sec, F8, flitscorr –1,3. Het 
lastige is dat dit per sensor zou kunnen verschillen. Per 
film verschilt het zeker. In grote lijnen echter zit je met 
een hoge gevoeligheid in combinatie met een lage 
sluitertijd en de flitser op –1 heel goed omdat je daarmee 
de sfeer vasthoud en toch het overmatige kunstlicht 
balanceert. Pas wel op met automatische witbalans bij 
digitale camera’s. Dat is een lastig ding wanneer je de 
sfeer wilt vasthouden. Het beste kun je dan in RAW 
werken omdat je dan achteraf de witbalans heel goed kunt 
regelen. Het is niet hetzelfde als volledig flitsen en de 
kleurtemperatuur later terugdraaien. Wanneer je dat doet 
zou de verlichting uit de schemerlamp hiernaast niet meer zichtbaar zijn op de tafel! Ook de 
schaduw van de flitsbox op het plafond zou volledig verdwijnen en met die twee dingen zou de 
sfeer er geheel uit verdwijnen. Dit zie je overigens heel goed in de eerste van de drie foto's van de 
huiskamer.

Handmatig computerflitsen
Met de zelfstandig metende camera die alles afstemd met de computerflitser is nog een andere 
methode mogelijk.
Wanneer je de camera handmatig instelt en de flitser op volautomaat zet dan ontstaat er een 
combinatie van het hard vasthouden aan de sluitertijd en het diafragma zodat je scherptediepte, 
bestaand licht en eventuele beweging houd zoals je die wilt hebben en de flitser vult het tekort aan 
licht aan of flitst in om het contrast te verminderen.
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3. Karakter van het licht

Verzachten van het licht
Flitslicht is hard. Spijkerhardt. Met “dt”.
Dat is dus in beginsel niet wat we zoeken of je moet alles in een zomerzonnetje op een onbewolkte 
dag willen zetten. Een rustig beeld levert het in elk geval niet op. Een hoog contrast betekent 
immers niet hetzelfde als detailrijk.
Hard licht is licht met diepe scherpe schaduwen. Hiervoor moet je even weten wat licht doet en hoe 
dat zich gedraagt.
Hardheid van het licht is afhankelijk van het uitstraaloppervlak t.o.v. het oppervlak van het te 
verlichten onderwerp.
Zo levert een enorme softbox (windowlight) met 2,5 meter uitstraaloppervlak op 1 meter van een 
model een superzachte verlichting op. Het licht vouwt zich om het model heen en er zijn geen 
schaduwen.
Zet ik het model er tien meter vandaan dan wordt zij door slechts het kleine beetje recht naar voren 
uitgestraalde licht geraakt. Al het licht dat alle andere kanten opgaat raakt haar niet langer meer en 
we krijgen dus weer richting in het licht en schaduwwerking op het model. In dit laatste geval is de 
mooie softbox weer een puntlichtbron geworden, zeg maar een dure zaklantaarn. Meer hierover in 
de workshop “Studioflitsen”.

Hoe lossen we dit op met een reportageflitser?

Er zijn diverse oplossingen voor. Sto-Fen maakt de Omnibounce, het inmiddels beroemde 
Tupperware-achtige bakje dat op de flitskop kan worden geplaatst. Er zijn concurrenten die 
ongeveer de helft kosten en die naar mijn idee even goed zijn. De Omnibounce (met hoofdletter 
want het is de naam van de originele versie) maakt het licht iets zachter en ietsjes warmer. De 
concurrent maakt bakjes met een neutralere, bijna koele, uitstraling.
Verder zijn er naast de bouncebakjes ook allerhande opzetreflectieschermpjes en opblaasbare en 
gewone softboxjes.
En ben je een beetje handig dan kun je zelf een softboxje knutselen.
Er zit wel een nadeel aan verbonden. Met de huidige flitsmeettechnieken E-TTL, I-TTL en ADI en 
dergelijke systemen kun je deze omnibounces niet gebruiken. Deze bakjes laten de meetflits niet 
door en zullen dus geen goede flits uit de flitser laten komen.
Naast deze witte versies zijn er ook nog een gouden en een groene Omnibounce. De gouden is er 
om twee redenen. Ten eerste om licht op te warmen voor gebruik bij kunstlichtfilm en om op een 
koude winterdag de zon te versterken. Ten tweede om te flitsen zonder de sfeerverlichting volledig 
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de nek om te draaien maar zoals we eerder al zagen kan dat beter door van menglicht gebruik te 
maken.
De groene is er speciaal voor gebruik bij situaties met TL-verlichting. Flits je hier normaal dan is 
onder de TL-buis het licht grasgroen. Maak je het flitserlicht ook groen en plaats je vervolgens een 
30-magentafilter voor de lens dan is alles weer neutraal. Met afwijkende TL-buizen even 
experimenteren voor de juiste filterwaarde. Vuistregel is en blijft niet te fotograferen bij TL-licht 
wanneer dat even niet hoeft. Het is en blijft een draak van een verlichting.
Er is wel 1 “maar” aan deze bakjes verbonden. Als de flitser in de “A”-stand wordt gebruikt dan 
MOET de flitskop minimaal 45 graden omhoog worden gericht. Het plastic bakje straalt anders 
regelrecht in de sensor die daardoor direct de lichttoevoer afknijpt. Een fout van ongeveer 5 
stoppen! Ik kan je uit ervaring vertellen dat “niet blij” een understatement van formaat is.

Ruimte waarin je werkt.
De ruimte waarin je werkt moet je direct en alleen maar zien als 1 groot reflectiescherm. Ook als 

het zeer groot is, zo groot dat je licht er in verdwijnt. Als het zo 
groot is dat dat gebeurt dan is de kleur van het “scherm” inmiddels 
“zwart” geworden en is het een antireflectiescherm geworden.
Kijk goed om je heen om te zien wat voor reflecties je kunt gaan 
verwachten. Zijn er spiegels? Groot of klein? Gewoon of gekleurd 
glas? Zijn er grote oppervlakten met een overheersende kleur? 
Vooral de plafonds kunnen verraderlijk bruin zijn van de 
tabaksaanslag.

2 mensen in het beeld links en rechts
Vergelijkbaar hiermee is de situatie waar 
twee mensen aan weerszijden van het beeld 

staan en waar de lichtmeting gebeurt met de nadruk op het midden… het 
midden waar niets is….
Het lastige is dat je hier even heel goed moet weten hoe je systeem dit gaat 
meten. Integraal, Matrix, flitser in A-stand: standaard correctie! Makkie! + 1 
stop plusminus een trapje (altijd een trapje, ik kan het niet vaak genoeg 
zeggen) Maar…. Spotmeting of integraal met nadruk op midden: deze gaat 
er letterlijk tussendoor dus –1-2 stoppen om te voorkomen dat de flitser de 
hele leegte wil gaan opvullen en daarmee de twee mensen uitbleekt tot vaatdoeken!
Denk aan het totaalbeeld dat donker is: donker wordt pas donker wanneer je onderbelicht dus 
negatief corrigeren!

Hier moet je dus al gaan corrigeren maar voor we daar op ingaan eerst een toelichting op wat en hoe 
te corrigeren. Daarvoor zullen we eerst even kijken naar een andere situatie: het tegenlicht en het te 
hoge contrast.
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Foto 31

grote zaal geflitst met 800 iso 
en omnibounce

Foto 32

Pas op hoe je meet!



De omnibounce in een hele kleine ruimte
Vooral wanneer je de omnibounce in een kleine ruimte gebruikt zie je het effect goed. Gebruik je de 
Big Bounce van Lumiquest dan is het effect nog sterker.

Hierboven is de ingebouwde flitser gebruikt, Het voordeel is dat de lichtbron dicht op de optische as 
zit en dat de schaduwen dus dun en smal zijn. Ze zijn echter wel diep (weinig tekening) en scherp 
van rand.

Bij deze foto is de Omnibounce gebruikt. Deze staat op de flitskop van een Cobratype flitser (kop 
hoog op de flitserbody) en komt daardoor boven de onderrand van het kastje. De schaduwen zijn 
zachter aan de rand en de schaduw zelf is minder diep, d.w.z. dat er redelijk wat tekening in de 
schaduwen zit.

Met de Bigbounce van Lumiquest. Hoog op de flitskop geplaatst een echte softbox. De schaduwen 
zijn nog minder diep en de randen ervan zijn zichtbaar maar onscherp en verder verwijderde 
schaduwen zijn nog slechts vlekken ( zie schaduw van het hoofd) of zelfs geheel verdwenen.
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4. Corrigeren

Je kunt corrigeren door de 
flitser in de “A”-stand 
gewoon een 1 stop hogere 
iso-waarde te geven.
Ook kun je in de “A”-stand 
het werkdiafragma 
aanpassen.
Daarmee is het voordeel van 
de “A”-stand bewezen. De 
flitser heeft geen flauwe 
notie van de werkelijkheid 
en van de ISO-waarde in de 
camera.
Bij TTL-meting is dit 
lastiger want wat 
gebeurt er dan 
eigenlijk?
Wordt het diafragma 
beïnvloed of de 
flitsintensiteit of 
beiden?
Bij de duurdere 
reflexen is dit 
instelbaar. Je kunt 
opgeven of de flitser 
met de compensatie 
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Figuur 4.0, links correctie 0, midden flits +1, rechts flits +2

Foto 410

zonder flits

(1/60 – 9,5)

Foto 411

flits –1,5 stop

(1/180 – 9,5)

Foto 412

flits -2 stoppen

(1/250 – 9,5)

Figuur 4.2, links volgens meting, midden correctie -1 en flits +0, rechts correctie -1 en flits +1



mee moet gaan of dat je zelf invloed kunt uitoefenen. In het eerste geval werkt de flitscompensatie 
niet langer meer.

Flitscorrectie
Heb je een meer geavanceerde camera dan heb je mogelijk naast de belichtingscorrectie de 
beschikking over een flitscorrectie. Werkt in principe hetzelfde maar dan niet op de camera maar op 
het door de flitser uitgezonden licht. Samen met de belichtingscorrectie kun je dan spectaculaire 
dingen doen zoals midden op een zomerdag foto’s maken alsof het nacht was….
Nu is nacht wat overdreven (hoewel niet geheel onmogelijk) maar waar je het wel voor kunt 
gebruiken is bijvoorbeeld meer doortekening in de lucht krijgen door de flits af te stemmen op de 
op de voorgrond liggende onderwerpen. Het vreemde is dan dat je door inflitsen de achterliggende 
lucht beter doortekent!!! Dat komt doordat de lucht bij een foto zonder flitslicht eerder zal 
overstralen en dus detail zal verliezen. (Zie foto's 4 10-11-12).

Invulflits
Wanneer het contrast in een onderwerp 
te hoog is (bijvoorbeeld een portret 
met een te hoge lichtverhouding tussen 
de lichte- en schaduwzijde of bij een 
voorwerp in de schaduw onder een 
boom met een zonverlicht pleintje er 
achter) dan kunnen we o.a. de flitser 
inzetten om dit op te heffen. We flitsen 
dan in met een correctie van –1 stop 
van de flitser. De flitser moet dus 1 
stop minder licht geven dan dat hij bij 
“normaal”gebruik zou doen. Dit kun je 
de automaat laten doen maar je kunt het ook controleren 
door eerst te doen als of je zonder flits gaat schieten en dan 
noteer je de gemeten tijd en diafragmawaarde. Dit kun je 
handmatig corrigeren of je kunt controleren wat de automaat 
er van maakt.

Tegenlichtcorrectie
Een andere vorm van compensatie heb je nodig bij 
tegenlicht. En dan bedoel ik licht dat van achteren komt 
maar niet in silhouet. Het verschil is dan niet heel groot en 
het bijverlichten is dan vaak maar heel beperkt en meer om 
het uitbijten in de hoge lichten wat tegen te gaan. –2 stoppen 
licht uit de flitser t.o.v. de meting is dan genoeg. Dit is 
overigens wel enigszins afhankelijk van wat je aan het 
fotograferen bent. Kijk maar op de foto’s rechts hiernaast. 
De donkere kleding absorbeert en de omgeving heeft ook 
een bepaalde helderheid die weer de mate van tegenlicht 
bepaald. Je ziet het resultaat vooral in het licht in de haren. 
De beste uit de serie hiernaast is die met een vermindering 
van 1 stop. In het boek van Mich Buschman staat een 
voorbeeld op pagina 34 linksboven.

Een drastisch verschil is te zien in de volgende serie waar het 
omgevingslicht sterk meespeelt. Het verschil in contrast wordt opgevangen door de sluitertijd die 
naar 1/250 daalt. Je kunt door dit contrastverschil moeilijk zeggen hoeveel er moet worden 
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Foto 46 zonder 
flits

Foto 47 Flits 
zonder correctie

Foto 48 Flits -1 
stop

Foto 49 Flits -2 
stoppen

Foto 43 zonder 
flits

Foto 44 flits 
zonder correctie

Foto 45 flits -1 
stop



ingeflitst. Dit is wel uit te rekenen door de diverse contrasten te meten en naar elkaar toe te 
middelen op de flitstijd.
Om dit te kunnen doen meet je eerst de waarde van de reflectie van het model en dan die van de 
achtergrond. Op foto 3-9 zie je dat 1/180 de achtergrond correct weergeeft. (het was een zeer 
heldere dag wat je op de eerste foto ziet) De meting van foto 3-8 ligt daar 1,5 stop vandaan. Neem 
die sluitertijd of diafragma (wat er mogelijk en wenselijk is) en corrigeer de flitser daar naartoe. 
Door te flitsen kom je vaak op wat kleinere diafragmaopeningen waardoor de lucht ineens niet meer 
overstraald maar keurig haar details toont. Dat betekent dat wolken meer grijstonen geven en het 
blauwe deel niet meer wit maar echt blauw wordt. Beschikt je camera over flitscompensatie dan 
geef je slechts het aantal stoppen correctie op aan de flitser en je kunt de plaat maken. Oefen eens 
met verschillende sluitertijden die binnen het bereik van de synchronisatie vallen en kijk eens naar 
de verschillen die ontstaan in scherptediepte wanneer er andere werkdiafragma’s worden 
geselecteerd.

Witte tafelkleden en kleding.
Deze zijn funest voor de meting van het licht. Licht is immers wat 
gemeten wordt en niet duisternis! Een blondine met een licht 
bloesje is een ramp voor een accurate meting evenals een mooi 
gedekte kersttafel met sneeuwwit kleed in een kamer met donker 
eiken of een grote zaal.
Een ander voorbeeld is de ramp 
met het maken van flitsfoto’s in 
een zwembad bij de zwemlessen 
van het jonge grut. Altijd 
onderbelicht! Oorzaak? Het licht 

verdwijnt in de ruimte (grote zaal of weggekaatst van het water) of 
wordt geabsorbeerd door donkere omgevingen. Vooral donkere 
gordijnen zijn hier echte meesters in. Dit is op te vangen door een 
filterbox op het objectief te plaatsen waar een neutraal 
verloopfilter in word gezet. Het donkere gedeelte schuif je over de 
lichtste plaats in het onderwerp zoals bij foto 4-13 onderin. Het 
filter gaat er dus “ondersteboven” in. De houder dient geen bodem 
te hebben zodat het filter kan schuiven en je exact kunt bepalen vanaf waar je het verloop wilt laten 
werken.
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Foto 414 correctie op 
overhemd in relatie tot 
donkere achtergrond + 1 stop

Foto 413 geflitst +1,5 stop, let 
op doorwerking achtergrond 
bij 800 iso!



5. Actie en beweging

Wanneer je beweging wilt houden in je foto’s moet je een lange sluitertijd aanhouden.
Maar flitsautomaat wil dat natuurlijk niet.
Die automaat uitschakelen is dan meteen het eerste dat je doet.
Je kiest vervolgens voor sluitertijdvoorkeuze en je neemt een sluitertijd waarvan je denkt dat die de 
beweging goed zou vastleggen. Doe dit alsof er voldoende licht zou zijn. Nu schakel je de flitser er 
bij in en zodanig dat die t.o.v. het omgevingslicht 1 stop minder licht geeft. Hierdoor bevries je het 
onderwerp in de beweging.

Flitsen op het tweede gordijn.
Dit gaat nog beter wanneer je camera ook nog eens kan 
synchroniseren op het tweede sluitergordijn. Wat er dan 
gebeurt is dat de flitser niet afgaat op het moment dat het 
eerste gordijn geheel geopend is maar vlak voordat het 
tweede gordijn wordt gesloten. Dit vereist dan overigens 
wel nog even een flitser die dat aankan.
Het voordeel hiervan is dat de bevriezing door de flitser 
pas na de beweging komt. Een lopende figuur aan het 
eind van de “vlaag” i.p.v. aan het begin. Wat er gebeurt is 
dat het beeld zich eerst opbouwd en valk voor het sluiten 
van het 2e gordijn door een flits de beweging wordt 
bevroren en het bewegend goed in het licht wordt gezet 
wat bij het opbouwen van het beeld niet kan omdat daar 
nog te weinig licht voor is. De opbouw van het bewegende deel van de opname is daardoor wat 
donkerder en dat geeft de perfecte illusie wat je ook in tekenfilms ziet: snelheids-effect door 
“achterblijvend beeld”.

Highspeed synchro
Dit moeten zowel de camera als de flitser ondersteunen. De bedoeling hiervan is om 
tegenlichtopnamen te kunnen inflitsen met behoud van het open diafragma. Dit betekent natuurlijk 
wel dat er ergens een concessie gedaan moet worden. Die snelheid kan echt niet zomaar omhoog. 
Dit wordt bereikt door een trein van lichtpulsen uit te zenden die zo dicht tegen elkaar liggen in de 
tijd dat het een verlichtingsmoment oplevert van ongeveer 1/200 seconde. Een normale flits kan 
teruglopen tot 1/10.000 dus tel uit je verlies…
Wat je hiermee dus direct inlevert is je richtgetal. Verder levert zo'n spervuur een extreme belasting 
op voor de flitsbuis en de condensator. DE reden waarom alleen de zeer sterke reportageflitsers dit 
kunnen. Nog een reden om dit met mate toe te passen is de belasting voor je accu's. Je accu's krijgen 
er ongenadig van langs en komen op zeer hoge temperaturen, dat betekent dus ook dat je nog eens 
extra moet oppassen in warme omgevingen. Overigens wordt ook je flitser heel warm want de 
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Figuur 5.0, in de beweging bevroren



condensator en flitsbuis moeten die energie ook ergens laten. Vuur zo'n serie dus met tussenposen 
af en hou de diverse temperaturen goed in de gaten!
Er zit nog wel een andere mogelijkheid wanneer je flitser dat kan. Ik werk met een METZ en die 
kan door die HighSpeed technologie ook “gewoon” stroboscopisch flitsen. Dit geeft hele nieuwe 
mogelijkheden. Laat maar eens een tafeltennisballetje stuiteren in het donker met een 
stroboscopische flitstrein! Ook dit kost natuurlijk extra energie dus hou er rekening mee dat je geen 
al te kleine diafragmaopening gebruikt en/of een behoorlijke ISO-waarde.
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Notatietabel voor opnamegegevens

Filmnummer: merk: type: belicht als: iso
T=sluitertijd          F=diafragma          C=correctie          f=brandpunt          MV=meetveld           gF=gemeten diafragma          gT=gemeten sluitertijd

# T F C f MV gF gT Opmerking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Aantekeningen
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