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Inleiding

In deze 4e workshop gaan we kijken hoe een huiskamer kan worden omgetoverd tot een heuse 
studio met alles er op en er aan. De enige vereiste is fantasie en de durf om de huiskamer zodanig 
aan te passen dat er met eenvoudig schuifwerk van de volledige breedte of lengte van de kamer 
gebruik kan worden gemaakt.

Ook in deze workshop kan lang niet alles worden behandeld. Alleen de basis komt aan bod want 
inclusief de oefeningen en het vrije fotograferen zijn de 4 uur om voor je het weet. De workshop is 
gebaseerd op eigen kennis van de auteur opgedaan op de MTS voor Fotografie en Fotonica tussen 
1980/1982 en de jaren van gebruik van de apparatuur daarna. Na deze workshop kun je in principe 
met elk type monoblock overweg en het werken met een generator en losse flitskoppen is dan 
“slechts een stap om de hoek”. Dit geeft je dan een voldoende basis om eens een studio te huren en 
niet geheel blanco binnen te stappen zodat je vrijwel meteen aan de slag kunt zonder kostbare tijd 
te verliezen aan uitleg e.d.

Tijdens de workshop dient te worden gefotografeerd op laag gevoelig diamateriaal of een lage 
sensorgevoeligheid. Dit brengt in het geval van de diafilm de verschillen en "fouten" direct en 
onverbloemd aan het licht en zorgt voor mogelijkheden met de relatief sterke flitserverlichting. 
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1.Wat is er zo anders aan deze flitsers?

Het grote verschil
Flitsen met studioflitsers gaat totaal anders in zijn werk dan met het apparaatje op je camera. Ze 
zijn (fors) duurder en kunnen niets… Nou ja… ze geven licht. VEEL licht, en ze zijn heel snel weer 
opgeladen. En wat verreweg belangrijker is: ze geven heel mooi licht. Licht dat je met je 
reportageflitser nooit zult kunnen produceren. Dat mooie licht is er niet zomaar want de flitsbuis 
zelf is bij veel flitskoppen niet veel groter dan het uitstraalvenster van je reportageflitser. 2x zo 
groot maakt geen indruk, 4x ook niet. Het geheim zit ‘m in de reflectors, de paraplu’s en de 
softboxen, de honingraten, de barndoors en de filters…
Nu zijn deze zaken ook voor reportageflitsers wel te koop maar vaak zijn ze toch beperkt. Heb je 
echter zeer weinig ruimte dan kun je er wel mee uit de voeten dus zal ook aan deze micro-oplossing 
aandacht worden besteed. Reportageflitsers gebruik je voor dit werk in principe op de M-stand, 
volle kracht dus!

Waarom een dure studioflitser aanschaffen?
Als je besluit om zelf een setje aan te schaffen, al is het maar 1 monoblock… geef er geld aan uit!
Ik kan het niet genoeg benadrukken: de camera is totaal onbelangrijk. Waarmee fotografeer je? Wat 
leg je vast? Wat is er essentieel aan fotografie? L I C H T
Als je dat niet hebt grijp je naar je flitser. Waarom? Om licht te maken! Dat licht moet dan wel de 
moeite waard zijn. Karikaturiserend: waarom je flitser en niet een zaklantaarn? Te weinig… te 
rood… niet mooi met al die kringen en hotspots… 

Het licht en waar het vandaan komt
In de workshop “Flitstechniek” kwam het al even ter sprake, het uitstraalvenster of 
uitstraaloppervlak. Hoe kleiner dit is, hoe meer richting er in het licht zit en hoe harder de 
schaduwen worden. Verder kunnen deze flitsers eigenlijk bar weinig in vergelijking met de 
technische wondertjes die je op de camera bevestigd. Die reportageflitsers geven niet alleen licht af 
maar moeten dat ook nog eens koppelen aan allerlei vernuftige meetmethodieken in de 
hedendaagse camera’s. De studioflitser daarentegen moet in rap tempo dezelfde hoeveelheid en 
kwaliteit licht geven en dat kost energie, energie die een reportageflitser nimmer kan opbrengen. Er 
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gaan hoge spanningen en temperaturen in deze apparatuur om en ze hebben iets wat een 
reportageflitser niet heeft: een instellicht! Een lamp die (in essentie) zo zicht geeft op de te 
verwachten schaduwen. Bij meerdere flitsers kun je dan ook onderlinge effecten leren beoordelen. 
Leren beoordelen want dat gaat lang niet altijd 1:1.
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2.Flitslicht meten

Flitsers geven licht… maar hoeveel eigenlijk en zijn zij de enige in jouw situatie die licht geven of 
zijn er nog andere bronnen en wat is hun invloed?
En hoe meet je flitslicht. In dit hoofdstuk zal duidelijk worden waarom de workshop “Lichtmeten” 
cruciaal is.

De flitslichtmeter
Om te beginnen zullen we over een speciaal type lichtmeter moeten 
beschikken want de meter in de camera is niet in staat tot het meten van het 
licht dat de studioflitsers afvuren. En al was ze dat wel dan missen we nog 
een aantal belangrijke aspecten en maken we al snel klassieke meetfouten 
met alle correctiegevolgen van dien want we zouden gereflecteerd licht 
meten en daarvan weten we al dat dat niet het meest ideale is, verre van 
zelfs…
De lichtmeter is je beste vriend en je kunt niet zonder. Werken met 
studioflitsers betekent dus per definitie dat je een lichtmeter met 
flitsmogelijkheid moet aanschaffen of een flitslichtmeter maar dat zou qua 
kosten niet erg slim zijn. Bovendien mis je dan de mogelijkheid om de mix 
van flits- en omgevingslicht te meten. Op de flitsmeter in de illustratie hiernaast zie je dat er na de 
meting is gezocht naar een verhouding van 60% flitslicht en 40% omgevingslicht. Dit is bereikt 
door het instelwiel naar deze verhouding toe te draaien en daarbij geeft hij de juiste combinatie van 
diafragma en sluitertijd terug die voor die verhouding zorgen. Een bizarre rekentruc...

Flitslicht is op twee manieren te meten en het is maar net wat je het handigste vind. Het kan met de 
synchrokabel of de draadloze verbinding zodat je vanaf de meter de flitser(s) afvuurt en het kan 
door hem op de te meten plaats neer te leggen of vast te laten houden en vervolgens handmatig de 
flits af te vuren. Kijk wel uit voor TL-licht in de omgeving want daar heeft praktisch iedere 
flitsmeter een hartgrondige hekel aan en zal dan ook een foutieve uitslag geven. Dit heeft te maken 
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met het 50x per seconde opvlammen en uitdoven van de TL-buis. Bij spaarlampen is dit effect ook 
te verwachten.

Het te meten object
Het meten van flitslicht met 1 te verlichten object is niet zo heel moeilijk en dat is dan ook hetgeen 
waartoe we ons in deze workshop zullen beperken. Hoeveel flitsers er bij komen kijken is minder 
spannend al moeten we dan wel met de helderheidverhoudingen rekening houden. Het wordt 
lastiger wanneer we achtergronden apart gaan verlichten en zelfs attributen in de scène van een 
eigen effectlicht gaan voorzien. Dat laatste laten we nu dan ook buiten beschouwing want dat komt 
vooral voor in de interieurfotografie.

De grijskaart
Sinds het gebruik van de digitale camera en de mogelijk om de belichting mbv een histogram te 
beoordelen is een goed alternatief voor de dure flitslichtmeter de aloude grijskaart.
Door de grijskaart op de plaats van het object te plaatsen in de richting van de camera kunnen we 
deze kaart beeldvullend fotograferen en op die manier zien we op het histogram duidelijk waar het 
grijs van de kaart zich bevind in de helderheidsverhouding.
Het spreekt voor zich dat bij een juiste combinatie van ver- en belichting de piek in het histogram in 
het midden moet liggen ongeacht het te fotograferen object en ongeacht een high- of lowkey 
situatie.

In de illustraties hieronder zie je van links naar rechts duidelijk een kleine ophoping, een scherpe 

hoge piek en een bobbel. Deze vertegenwoordigen de respectievelijke helderheden van het kleine 
beetje zwart, het grijs van de grijskaart en het wit van de tafel.
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In de eerste illustratie zie je duidelijk de onderbelichting of tekort aan verlichting en bij de tweede 
is dit verholpen door ofwel verlichting ofwel een groter diafragma ofwel een hogere ISO-waarde. 
De keuze is volledig afhankelijk van het beoogde resultaat.
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3.Wat is een monoblock?

Techniek
Een monoblock is een studioflitser die rechtstreeks op het lichtnet wordt aangesloten. Hij heeft dus 
een eigen voeding. Dit in tegenstelling tot de losse flitskoppen die op een generator worden 
aangesloten. Verder hebben monoblocks elk hun eigen vermogensregeling, en hun eigen slave-unit 
zodat ze willekeurig kunnen worden bij- of uitgeschakeld omdat ze nu eenmaal geen centraal 
contactpunt hebben. Dit heeft uiteraard zo zijn eigen voor- en nadelen.
Zoals je hieronder ziet zijn er monoblocks die met een eigen voedingskabel worden aangesloten en 
er zijn er die je zo in een lampfitting schroeft. Die laatste zijn er tot heel kleine uitvoeringen voor 
het ophelderen van donkere hoeken en klein studiowerk. Overigens zijn te voorzien van een breed 
scala aan accessoires! Erg leuk om mee te beginnen maar hou voor ogen dat ze niet heel veel licht 
geven. Werk je met een 
digitale camera dan is je 
diafragmabereik beperkt 
en let er dan op dat je 
voldoende vermogen 
kunt terugnemen en 
vooral dat dat traploos 
kan. Digitale camera’s 
moeten nauwgezet 
belichten want 
informatie die er niet is kun je ook niet uit de 
beeldinformatie toveren. Film is wat dit aangaat 
vergevender.

Voordeel is vooral dat het over het algemeen goedkope 
apparatuur is. Een generator kost je pas echt geld in 
vergelijking met de monoblocks. Bij de generator moet nl 
nog een of meerdere flitskoppen worden aangeschaft. Ook 
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is een verlengsnoertje goedkoper en flexibeler dan een signaalkabel waar een stevig vermogen 
doorheen gejaagd moet kunnen worden.

Nadeel is vooral het gewicht. Flitser, generator, koeling alles zit in 1 behuizing en deze monoblocks 
kunnen dan ook flink zwaar zijn. Overigens gaat dat alleen op voor de koppen want de generator 
heeft al gauw een leuk gewicht voor een steekwagentje. Verder zijn ze wat trager met opladen maar 
dat is iets wat vooral bij de koppen met hoger vermogen niet meer zo goed opgaat en al helemaal 
niet wanneer het vermogen wordt verminderd.

Het kostenverhaal gaat echter niet meer op wanneer je praat over echt sterke monoblocks. 
Elinchrom heeft ze tot 1500W/sec en die zijn zeer duur. Een generator met losse koppen komt dan 
al gauw in beeld.

De flitskoppen kennen wel 1 gevoelig onderdeel: de flitsbuis. Er is een aantal verschillende types 
maar in de basis zijn ze gelijk op dit punt: NIET AANKOMEN. Enkelen zitten in een apart glazen 
bol en die vormen dan ook een uitzondering hierop. Het punt is namelijk dat er een barre 
hoogspanning op komt te staan van enkele kilovolts. Aan de buitenkant van de buis loopt een dunne 
metalen draad in een grove wikkeling om het glas. Zonder deze draad geen flits. Vooral bij 
Elinchrom is dit een kwetsbaar punt maar ga je er normaal mee om dan is er geen vuiltje aan de 
lucht. Waar je wel op moet letten is het punt waar de paraplu ingestoken kan worden. Bij de 
Elinchrom is dit helaas direct onder de flitsbuis en de paraplu schuift er dan ook rakelings langs, 
voorzichtigheid geboden dus en doe dit dan ook liever met een uitgeschakelde unit! Kun je dit met 
een Elinchrom dan kun je het volgens mij met elk merk.
Die flitsbuis is overigens niet bij elk merk zelf te vervangen, vraag hiernaar bij de aanschaf!

Het vermogen van de flitser.
Het flitsvermogen wordt doorgaans uitgedrukt in W/sec ofwel Watt per seconde. Het is een wat 
vage uitdrukking omdat het uitgaat van een vergelijking met de hoeveelheid licht die een continue 
brandende lamp zou uitstralen. Maarrrrrr….. wat voor lamp? Een gloeilamp van 20 Watt geeft heel 
Watt minder licht dan een spaarlamp van 20 Watt… Hiermee schieten we dus wel iets maar niet 
heel veel op. Wat willen we nou eigenlijk weten? Hoeveel licht er uit die buis komt! Oftewel hoe 
hoog is de lichtopbrengst ofwel wat is het richtgetal! Waarom geven ze dat dan niet aan? Vaak 
wordt het wel aangegeven maar als secundaire waarde. Dit komt door het feit dat je het moet meten 
en dat is niet zo lastig maar wat wel lastig is is het zodanig uitsturen van het licht dat het universeel 
meetbaar wordt. Elk merk en type reflector verschilt en zal het licht op een geheel eigen wijze 
versterken. Zonder reflector meten is eveneens zinloos want je bent dan van de reflectiewaarde van 
de meetomgeving afhankelijk. Waarom er dan nog steeds geen universele zwarte softbox is waar je 
dan zo’n kop even in monteert is mij altijd een raadsel gebleven. De licht opbrengst komt dan 
weliswaar ook niet overeen met de werkelijkheid waar altijd reflecties optreden maar je hebt dan 
tenminste een neutraal uitgangspunt dat vertaalbaar is. Als houvast gebruikt men dus het 
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opgenomen elektrisch vermogen als richtlijn. Laat je hierdoor niet foppen. Het heeft voor mij de 
keuze op Elinchrom laten vallen vanwege de lichtopbrengst destijds. Goed mogelijk dat dat 
inmiddels bij een andere fabrikant ligt.

Een heel verhaal, technisch, theoretisch maar bewezen en niet in het minst om het volgende: deze 
apparatuur kost geld… bar veel geld… verdiep je er goed in want je geeft dit maar 1 keer uit en je 
praat zomaar over flitssetjes van 700 euro en meer!

Overigens koop je al snel te veel licht. Let even op het kunnen verminderen van het vermogen. De 
heel goedkope kopjes kunnen dat slechts met een schakelaar die naar half vermogen kan, de wat 
prijziger typen lopen tot regelbaarheid over wel 6-8 stoppen. De goedkopere weer met schakelaars 
en de wat handiger met traploze schuif- of draairegelaars.
De 500W/sec kop in mijn octobox 150 met een dubbele diffusor geeft op 100 iso op 1,5 meter 
afstand op vol vermogen nog steeds F19, een vermogen van formaat.
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4.Accessoires voor de flitser.

Uitwisselbaarheid
Als je aan een set studioflitsers begint let dan op of de accessoires uitwisselbaar zijn. Voor zover 
mij bekend heeft alleen Elinchrom de uitwisselbaarheid met haar budgetlijn Prolinca gewaarborgd. 
Andere merken beschikken ook over budgetlijnen maar die hebben andere maten. Dat hoeft op zich 
nog niet direct een probleem te zijn want ook in deze tak van sport zijn er fabrikanten die 
accessoires over de merken heen bieden door allerhande koppelingen te maken. Bekijk wel even 
van te voren of die koppelingen ook worden gemaakt voor het merk flitser dat je op het oog hebt.

Ontsteking
De flitser is via een kabel op je camera aan te sluiten. Dit kan direct zijn of via 
een opsteekschoentje met een kabelcontact. Dit schoentje komt dan op de plaats 
waar normaal gesproken je reportageflitser komt.
Heb je een hekel aan een kabelverbinding dan kun je met je reportageflitser een 
heel kleine flits geven waarmee je via de slaves de studioflitsers mee kunt laten 
gaan. Wel oppassen dat die reportageflits niet ergens in weerspiegeld waar je 
hem niet wilt hebben!
Vind je ook dat niet prettig dan zijn er altijd nog de infrarood- en 
radioverbindingen. Infrarood werkt niet buiten en zeker niet in combinatie met daglicht.
Radioverbindingen zijn niet altijd betrouwbaar dus je moet wel een 
goede hebben. Vooral bij grotere afstanden tegen de grens van hun 

bereik kunnen ze de 
synchronisatie verliezen. 
Voor grotere afstanden 
heb je echt professioneel lange-afstands materiaal 
nodig maar die zend/ontvangsetjes kosten dan ook 
echt veel geld. Het bereik kan oplopen tot 450 meter 
maar dan betaal je wel ruim 500 euro!
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Reflectoren, snoots en grids.
Het eerste dat je tegenkomt.
Reflectoren zijn er in allerhande soorten en maten. Wat ze in essentie doen is de uitstraalhoek van 
het licht bepalen en voorkomen dat er licht verloren gaat doordat het naar achteren zou wegstralen. 
Er zijn diverse soorten reflectors:
Schotel/Parabool; deze heeft puur het bovenstaande tot doel
Snoot een tubusvormig geheel dat op een reflector wordt geplaatst met als doel een kleine maar 
heldere lichtcirkel gericht te kunnen plaatsen
Lepel soort van parabolvormige reflector waaraan een 
zijkant lijkt te ontbreken, hiermee kan een achtergrond of 
losstaand object worden opgehelderd zonder dat er direct 
licht op de rest van de scène terecht komt.

Diffuser lichtdoorlatend materiaal dat in een filterhouder 
geschoven wordt om zachter licht te krijgen. Het lijkt 
wat op een minisoftbox maar door het kleine 
uitstraaloppervlak hou je toch nog enigszins wat richting 
in het licht over.

Grids zijn metalen honingraten met een bepaalde fijnheid in structuur. Die fijnheid bepaalt de 
uitstraalhoek en de gerichtheid van het licht.Met een grid die in een reflector wordt geklemd mag 
het instellicht niet te lang branden omdat de warmte niet goed kan worden afgevoerd. In 
tegenstelling tot een spot en een snoot verlies je licht door het gebruik van een grid.

Kleppen
Kleppen dienen ervoor om het licht te kunnen afschermen. 
De vorm van het licht wordt hiermee direct beïnvloed 
omdat je vier schermpjes gebruikt aan de randen van de 
flitser. De kleppen of barndoors leiden nauwelijks tot 
lichtverlies.

Paraplu
De paraplu verstrooit het licht zodanig dat het overal 
vandaan lijkt te komen. Het lijkt dan ook in grote mate op 
een softbox, sterker nog, er zijn zelfs paraplu’s die van de buitenkant kunnen worden ontdaan en 
dan een transparant doek tonen waar het licht net als bij een softbox doorheen valt. Er reflecteert 
echter ook een flink deel naar achteren dus houd rekening met lichtverlies (maar dat wilde je 
misschien wel om een groter diafragma te kunnen gebruiken) en met reflecties van kleurvlakken 
achter je. Tegenwoordig zijn er zelfs paraplu’s die hiermee rekening houden en waarvan die 
verwijderbare kant kan werken als de achterkant van een softbox en daarmee wordt het dan ook een 
echte softbox!
 

Softbox.
Wat moet je nou met een softbox als je het verhaal hiervoor over de paraplu’s hebt gelezen?

Wel de softbox heeft domweg meer mogelijkheden. De graad van diffusie is regelbaar door het 
verwijderen of juist toevoegen van extra diffusieschermen, de kleurtemperatuur is vaak regelbaar 
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door inzetbare binnenpanelen van goud en/of zilver en de vorm bepaald of je een deel van het 
geheel zacht wilt uitlichten of alles. Dit laatste bereik je door “negeren”. Of dat nou komt van 
negeren in de zin van links laten liggen of van de zwarte medemens om uit te drukken dat je wilt 
verdonkeren/verduisteren is mij nooit helder geworden. Waar het op neerkomt is dat je een deel van 
het uitstraalvenster van de flitsbox afschermt zodat je een specifieker deel van het onderwerp kunt 
uitlichten met zacht licht. Doe je dit namelijk met een spotlight dan doe je weliswaar hetzelfde 
maar dan met keihard gericht licht.

Soorten softboxen
Softboxen zijn er in vele types en maten. De standaardsoftbox is vierkant. 
Dit komt waarschijnlijk voort uit het feit dat dat een makkelijk te 
produceren en assembleren vorm is. Het rare is eigenlijk dat de diffussor 
dan ook vierkant is en dat is lang niet altijd even handig. Vooral de 
vierkante reflectie in de ogen van een mens is volstrekt tegennatuurlijk, de 
zon en de pupil en de iris zijn immers ook rond! Om dit op te vangen kun 
je een paraplu gebruiken of een octobox maar ook die zijn natuurlijk niet mooi 
rond. Je kunt daarom beter zelf een diffussor maken voor een vierkant softbox 
met een grote open cirkel in zwarte stof.

Langwerpige softboxen met een verhouding van ongeveer 30x120cm noemen 
we striplights. Ze zijn vooral handig in de low-key opnamen en als haarlicht 
door ze boven het model te hangen. Ook zijn ze zeer bruikbaar als 
achtergrondverlichting.
Verbreed deze vorm en je hebt een modeldekkende vorm voor foto's “ten 
voeten uit”. De maat wordt dan lengte = 2x breedte ofwel bijv. 75X150 cm.

Om een groot bereik van boven tot onder en van links tot rechts te dekken is er de octobox. Ook 
zorgt deze vorm voor een meer universele inzet dan de vierkante “standaard”box.

Er zijn twee assemblagevormen:
1.spanning op de reflector
2.spanning op de diffussor
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Spanning op de reflector heeft het voordeel dat de frontdiffussor kan worden verwijderd om zo het 
contrast wat groter te maken.
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5.Accessoires voor de studio

Stempels
Handige statieven die uit een telescopische constructie bestaan. Je schuift ze uit tot ze vloer en 
plafond verbinden en grendelt ze zodat ze muurvast staan. Nu kun je er tal van zaken aan 
bevestigen. Koop je ze van een merk als Manfrotto dan ben je per stuk een euro of 100-150 kwijt 
schat ik zo. Bij de bouwmarkt kun je ze echter ook halen en dan heb je er 4 voor 50 euro… Het is 

maar of je een bekend merk wilt sponsoren of niet….

Rolcontainers
Eigenlijk niet meer dan een gereedschapskist op wielen. Met uitneembare binnendelen erg handig 
voor het bij de hand houden van kleine accessoires en er toch geen rommeltje van maken.

Oude en 2e hands projectieschermen
Erg handig om een achtergrond overheen te hangen en vooral als reflectiescherm. Tip: de 
achterkant wil nog wel eens zwart gemaakt zijn, een absorptiescherm!
Het mooie hiervan is dat er verschillen in die schermen zijn. Er zijn mat witte voor gewone 
reflectie, parelschermen die de reflectie een beetje kunnen richten want ze reflecteren vooral in de 
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richting waar het licht vandaan komt en er zijn zilveren schermen voor daglichtgebruik. Al die 
schermen kun je met diverse kleuren metalliclak van extra zwemen voorzien. Bij kringloopwinkels 
kosten deze schermen 3x niks…

Diaprojector
Voor exotische of onmogelijke achtergronden een leuke manier van “montage”.
Maar de diaprojector kan ook als effectlicht of als plaatsvervangende Gobo dienst doen. Een Gobo 
is een plaatje met een uitgesneden structuur waar licht door heen valt. Hiermee kun je bijvoorbeeld 
de suggestie wekken dat er op de achtergrond een schaduw valt die afkomstig is van een raam of 
iets dergelijks. Hiervoor zijn speciale flitsers in de handel met lenzen en zo maar met een dun zwart 
kartonnetje in een diaraampje gaat het ook uitstekend.

Verder is er een aantal zaken op de Nederlandse markt die je kunt zien als grossiers in accessoires 
voor de studio. Ik noem er een paar:
−Xenos, vooral voor props en spiegels.
−Diverse tuincentra voor props.
−Ikea, vooral voor achtergronden.
−Bouwmarkten voor allerhande hangmaterialen
Props zijn frutsels die je in beeld kunt bijplaatsen variërend van een bloem in het haar tot een 
kamerscherm.

Studiohulpjes en hun camouflage
Wat heel handig is zijn extra handjes. Je kunt er werkelijk niet 
genoeg van hebben. Kleine witte haakjes in het plafond. 
Niemand ziet ze maar je leidt er kabels doorheen, spant er een 

touwtje mee en zijn de kids jarig 
dan heb je eindelijk dat 
bevestigingspunt voor die slingers 
te pakken en met de kerst handig 
voor wat extra versiering. Een 
ander handig ding is een stel van 
die knijpers die je vaak bij 
bouwmarkten ziet liggen in de 
€5,= bak. Metalen knijpers met 
een rood kunststof beschermdopje. 2 ervan heb ik met een 
slangklem op een aluminiumbuis gemonteerd en dat geheel is mijn 
reflectieschermstatief. Kosten een euro of 4, koop je een echte leg er 
dan maar rustig minimaal zo’n 50-60 euro voor neer.
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Accessoiretafeltje.
Een klein tafeltje in de buurt van waar je het 
meeste rondhangt (bij mij is dat een redelijk 
vaste plek) is handig om de spullen die je 
direct nodig hebt even te stallen. Een lensdop, 
een contactdopje, een filter, dat soort zaken. 
Een camping tafeltje is hiervoor uitermate 
geschikt. Wie geld teveel heeft kan een 
Manfrotto schaartafel/statief overwegen. Dit is 
een verrijdbaar tafeltje met een 
schaarconstructie zodat iedere handige hoogte 
kan worden ingesteld en midden op het tafeltje 
zit een aansluiting voor een statiefkop.
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6.Inrichting van de huiskamer/studio

Eerste en belangrijkste punt: waar gaat mijn licht heen en als het terugkomt… hoe komt het terug, 
waar vandaan en met welke zweem?
HET “mankement” van de kleine huiskamerstudio is dat het licht van 100.000 kanten tegelijk 
terugkomt. Een onvermijdelijk accessoire waar je heel snel behoefte aan zult hebben is een zwarte 
achtergrond die je ook kunt inzetten als “lichtslikker”. Het effect van deze zwarte achtergrond is de 
simulatie van een grote studio waar het licht weg kan komen i.p.v. terugkeren. Het resultaat hiervan 
is een drastische verhoging van je verlichtingscontrast.

Apparatuurkeuze
Neem voor een kleine studio in de huiskamer geen zware flitskoppen tenzij je van te voren al weet 
dat je veel scherptediepte nodig zult hebben. De FalconEyes 
DE150B is een uitstekende keuze. Hij laad in circa 4 
seconden op tot vol vermogen. Ter vergelijking: een 
reportageflitser werkend op vol vermogen heeft minimaal 4-6 
seconden nodig om op te laden bij verse batterijen, dit zakt al 
snel in naar 10-20 seconden. Op iso 100 werk je met 
ongeveer diafragma 9,5 – 11 bij 2 koppen op een witte achtergrond wanneer ze circa 3 meter uit 
elkaar staan met het onderwerp er 1 meter voor.

Wil je wat grotere groepen gaan schieten of personen achter elkaar i.p.v. naast elkaar gaan zetten 
dan zul je naar andere zaken moeten gaan kijken. Zie het hoofdstuk “Basistechniek”.

Oppervlakte en gebruik van lengte en breedte.
De lengte van de studio is de afstand tussen camera en achtergrond, ongeacht de richting waarin je 
fotografeert! Waarom? Als je zorgt dat je ruimte kunt houden tussen de achtergrond en het te 
fotograferen object dan kun je regelen hoeveel schaduw je van het object op de achtergrond wilt 
zien. De breedte is de ruimte van links naar rechts oftewel het beeldveld van de camera. In het 
beeldveld wil je zo min mogelijk rommel zien wat je compositie kan verstoren. In gedachten 
bevindt je je dus in een rechthoek die continue met de optische as van je camera meedraait. Kun je 
dit visualiseren dan kun je gaan kijken naar de ruimte waarin je je studio wilt kunnen opzetten.
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Gebruik van natuurlijk licht van buiten.
We hebben het dan voor een zeer groot deel over flitsers maar er is nog altijd ook een lichtbron van 
buiten die we niet onbenut moeten laten. Daglicht is altijd makkelijker om mee te werken omdat je 
echt 1:1 de contrastverhoudingen en de schaduwen kunt beoordelen. Bovendien is het vaak wat 
warmer dan het neutrale licht uit de flitsers. Ook daglicht is in karakter aan te passen met een heel 
eenvoudig hulpmiddel: lamellen.

Lamellen en hun tweezijdigheid.
Heb je lamellen in je kamer dan ben je gezegend met een perfect lichtstuurmechanisme. De stand 
van de lamellen 
heeft een flinke 
invloed op je 
lichtkarakter 
maar ook op de 
intensiteit. Kom 
je licht tekort dan 
kun je soms zelfs 
het daglicht versterken door handig met de richting van de lamellen om te springen. Extra effect 
kun je krijgen door 1 kant van de lamellen wit te laten en de andere zwart te verven.

Achtergronden.
Achtergronden zijn er te kust en te keur. De enige 
beperking is je fantasie en, oké, budget. 
Achtergronden kun je maken van 
rietenrolgordijnen van 1 euro op de rommelmarkt 
tot 2400 euro voor een handgeschilderd tafereel. 
Voor de huiskamerstudio zijn er echter 
beperkingen. Tenzij je alleen woont en er je hele 
leven op afstemt zoals ik zul je je keuze enigszins 
moeten beperken. De meest gebruikte vorm van 
achtergrond is de papierrol van 3 meter breed en 
30 meter lang die aan een beugel aan de muur 
hangt. Heel mooi egaal en lang bruikbaar als je er 
voorzichtig mee omgaat en modellen voorzichtig en met schone schoenen er op laat lopen. Om nu 
zo een installatie en papierrol in je huiskamer te hangen is niet voor een ieder weggelegd. Het is 
niet duur maar groot en aanwezig.
Eigenlijk zoeken we dus naar een achtergrond die compact is op te bergen en niet te lang duurt om 
op te zetten. Daarvoor zijn er van diverse merken achtergronden op ringen van verenstaal 
verkrijgbaar. Het gaat hier om hetzelfde idee als de opvouwbare reflectieschermen. Deze 
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achtergronden kunnen met een simpele beweging letterlijk in elkaar worden gedraaid. Ook zijn er 
types die naast het vaste oppervlak nog een uitloop kennen zodat ook de voorgrond word gedekt.
Dan zijn er nog de losse achtergrond doeken die je bijvoorbeeld aan gordijnrails kunt hangen of die 
je over een gordijnroede hangt die op zijn beurt 
op elke willekeurige plek gehangen kan worden 
door hem te bevestigen aan stempels (zie 
hoofdstuk 5). Heb je er wat meer geld voor over 
dan kun je speciale achtergrondsetjes kopen die 
bestaan uit twee statieven en 1 tot 3 dwarsliggers. 
Die dwarsliggers gaan door de zoom van de 
achtergrond en je achtergrond hangt perfect van 
links naar rechts. Gordijnroeden gaan in de loop 
van jaren toch een keer doorbuigen en ze zijn dan 
niet “ondersteboven” te gebruiken zodat ze zouden kunnen “terugzakken”. Bij de achtergrondsets 
heb je hier geen last van.

Voorgronden
Achtergronden zijn 1 ding... maar een voorgrond voegt diepte, kleur en textuur toe aan een 
compositie. Als voorgrond kun je denken aan vitragegordijnen, vliegengordijn, douchegordijn, 
kralengordijnen maar ook synthetische spinrag e.d. Ook voegen voorgronden door hun installatie 
mogelijkheden toe zoals coulissen en zo.

Rolgordijnen
Eigenlijk een leuk alternatief voor de papierrol. Niet zo massief  en als je de rolhouder een beetje 
handig ophangt dan wissel je redelijk snel van achtergrond door een ander gordijn op te hangen. 
Hang bijvoorbeeld drie rollenhouders permanent aan het plafond met de drie meest gebruikte 
achtergronden en koop er een keurtje bij als “wisselspelers”.

Reflectie en absorptie
Achtergronden zijn er niet alleen voor het mooie. Vooral egale exemplaren zijn goed inzetbaar als 
reflectiescherm van een bepaalde tint voor een bepaald effect maar een zwarte is op die manier heel 
goed te gebruiken om licht te absorberen wanneer je er te veel van hebt. Licht wat van rechts komt 
en via iets aan de linkerkant terugkeert kan lastig zijn. Dat hou je prima 
tegen door een zwart (absorptie)scherm te plaatsen. Dit zorgt er domweg 
voor dat er niets wordt gereflecteerd en dat dus het contrast aan die zijde 
toeneemt. Heb je de beschikking over een voorgrondinstallatie dan leent 
die zich uitstekend voor het haakse ophangen van een absorptiescherm. 
Een goed alternatief is een vast reflectiescherm al dan niet met eigen 
absorptiescherm en anders is er zo in een handomdraai een zwarte doek 
overheen gehangen.
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Dit reflectiescherm is op een lampstatief gezet m.b.v. Een excentric cam (getande klem)

Muurplaatjes met of zonder vaste spigot om 
een flitskop aan te hangen
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7.Basistechnieken

Zacht licht
Zacht licht krijg je vooral in een licht omgeving, liefst met een witte 
achtergrond. Een softbox mag dan zacht licht geven, het komt wel nog 
steeds duidelijk uit 1 richting. Is dat niet wenselijk dan kun je beter een 
grote paraplu nemen. Paraplu's met een zwarte buitenkant sturen al het 
licht naar voren en verliezen weinig vermogen hetgeen bij minder sterke 
flitsers wel lekker is. Het licht wordt zachter wanneer je een doorzichtige 

paraplu neemt omdat een 
deel van het licht direct wordt gereflecteerd en een 
deel er doorheen gaat en via de omgeving 
terugkomt. Pas er dan wel voor op dat de omgeving 
goed neutraal is en er niet een enorme afbeelding 
van een rode roos of blauwe zee naast het model 
hangt. Het vormt dan een pracht van een 
reflectiescherm met dito zweem.

Daarmee kom ik op het reflectiescherm. In combinatie met een kleine softbox geeft dit erg veel 
mogelijkheden maar zet het scherm dan wel op een statief.

Hard licht
Voor hard licht maak je gebruik van een donkere omgeving, liefst een zwarte achtergond . Om het 
dan meteen maar extreem te maken: neem een grid in je flitser. Het is een honingraat die het licht 
bundelt en recht vooruitstuurt met minimale verstrooiing. Het kan bij voldoende bundeling echt 
keiharde schaduwen opleveren. De meegeleverde schaalreflector doet het prima omdat deze nog 
voldoende vertrooiing oplevert om er een mooi portret van te maken. Om het licht harder te maken 
of gedeeltelijk op het model te laten vallen kun je ook een snoot of een kleppenset gebruiken. 
Hiermee bereik je het effect van een lichtje op de achtergrond of het haar om op die manier het 
haar los te maken van de achtergrond.
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Mixen
Wanneer je deze basistechnieken onder de knie hebt kun je ze gaan mixen. Zacht licht met een 
donkere achtergrond en hard licht met een lichte achtergrond. Het extreme voorbeeld in de 
paragraaf hiervoor met het harde licht met het grid kunnen we afzwakken door een reflectiescherm 
toe te passen en daarmee wat licht terug te brengen naar het onderwerp. Het superzachte licht in de 
paragraaf daarvoor kunnen we iets harder maken door een absorptiescherm (zwart reflectiescherm) 
te plaatsen. Hierbij moet je denken aan het gedeeltelijk gebruik van een zwarte achtergrond om 
voldoende reflecties uit te doven.

Lichtopstelling
De meest simpele lichtopstelling is die van 1 flitskop met een schaal. Dit is dan ook wat er 
standaard wordt geleverd. Het is ook de minst spannende want in wezen krijg je hierdoor alleen 
maar een grote, domme, niets metende maar krachtpatsende reportageflitser.
Hoe sterk je flitsers echter ook is, je hebt ook nog met de diepte van je studio te maken en in die 
diepte treed een bepaald lichtverlies op. Wil je dit opheffen dan kun je niet zomaar de iso-waarde 
van de camera opschroeven want daarmee voorkom je niet het verloop in helderheid. Je zult dus 
een achtergrondverlichting moeten inschakelen. Vooral bij een lichte achtergrond zal dit spelen en 
al helemaal bij een witte achtergrond.
Een van vele oplossingen is twee kleine flitsers links en rechts van de achtergrond opstellen en die 
voorzien van striplights om zo een egale verlichting op de achtergrond te krijgen.

Invullichten
Om een plaatselijk tekort aan licht aan te vullen kunnen we een kleine flitser of een reflectiescherm 
inzetten. Meestal gaat het om een tekort aan licht aan de onderkant van het model. Het handigste is 
het om een extra flitser met kleine softbox in te zetten maar dat vergt een extra investering en je 
moet dus even goed overwegen of die flitser op meer manieren is in te zetten. Wat ook goed werkt 
maar wat meer oefening en geduld vraagt is een reflectiescherm dat je zodanig positioneert dat het 
licht van de andere flitser(s) nu op de onderverlichte zijde valt. Dit zal altijd een hoeveelheid 
restant verlichting zijn dus een extra flitskop is hier zeker te prefereren. Wat je ook kunt gebruiken 
zijn de kleine invulflitsertjes die je gewoon in een E-27 fitting schroeft. Ze zijn niet regelbaar dus 
afstand tot het onderwerp bepaalt het effect.
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8.De volgende stap: naar buiten!

Als je dan wat spulletjes hebt verzameld en wat ervaring hebt 
opgedaan dan komt het meest spannende verhaal: naar buiten met de 
apparatuur! In de tuin kan dat natuurlijk uitstekend met een verlengsnoer 
maar op plaatsen zonder stroom wordt dat 
lastiger en dan zul je een accu moeten inzetten. 
Gebruik hier nooit een goedkoop benzine-
aggregaatje voor want die zijn niet of 
onvoldoende gestabiliseerd en verbranding van 
je flitskop is een kwestie van tijd!

De accu is niet klein of licht maar zeer zeker de 
moeite waard als je graag buiten fotografeert en niet of veel minder afhankelijk wilt zijn van de zon 
en de wolken. Het vraagt wat organisatievermogen van je en je zult een assistent onontbeerlijk 
vinden maar de resultaten zijn er 
dan ook naar!

Deze opname werd gemaakt om 
11.30 uur op de bloedhete 
zomerdag 13 juli 2006 met 
eenzelfde opstelling als in de 
illustratie hierboven.
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9.Overzicht van merken

Flitsers
Er zijn nogal wat aanbieders van flitsapparatuur op de markt.
Lang niet alle aangeboden apparatuur is in Nederland te koop. Vooral uit de Koreaanse en andere 
aziatische landen komt nogal wat van dit materiaal van voor ons onbekende merken.

Bekende merken hier zijn o.a.:
Elinchrom, www.elinchrom.com
Hensel, www.hensel.de
Balcar, www.balcar.com
Broncolor, www.broncolor.com
Falcon Eyes, http://www.falconeyes.com.hk/
Multiblitz, www.multiblitz.de
Lumedyne, www.lumedyne.com
Visatec, www.visatec.com

Accesoires:
Photoflex, http://www.photoflex.com
Lastolite, www.lastolite.com

Achtergronden
Ook hier voor geldt weer dat niet alles in Nederland verkrijgbaar is. Echt mooi spul komt uit Italië 
en Spanje en Oost-Azië.

Een aantal merken:
Photo Showcase, www.photoshowcasebackgrounds.com
Won, www.wonbackground.com
Falcon Eyes, http://www.falconeyes.com.hk/
Huachang Photo Background, www.huachang-photo.com
Ingrid Fondali, www.in  grid.it  
Stilfondo, www.stilfondo.com
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Lastolite, www.lastolite.com
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