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1 Inleiding dichtbij- en macrofotografie 
 

We zijn gewend om, wat we zien, te bekijken van een bepaalde afstand. Wanneer we gaan 
onderzoeken hoe zaken er in detail uit zien, dan worden we vaak verrast. Dichtbij- en macro 
fotografie in de natuur richt zich op het vastleggen van de wonderlijke wereld van het kleine, 
de details van bloemen en planten, insecten en abstracte vormen.  
 
Dichtbijfotografie noemen we  het maken van close-up foto’s die met de standaard camera 
gemaakt kunnen worden. Macrofotografie gaat een stap verder en vereist speciale hulpmidde-
len en/of instellingen. Voor macrofotografie geldt, dat het gefotografeerde voorwerp 1:1 of 
groter, op het negatief of op de sensor verschijnt. De meeste macro objectieven vergroten tot 
ware grootte. Dit wordt aangeduid als ‘Macro 1:1’, met andere woorden: de afbeeldingsver-
houding van het objectief is 1:1. 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het maken van dichtbij- of macrofoto’s kan men een plant of insect zodanig in beeld 
brengen, dat aan de hand van de foto bepaald kan worden wat voor een plant het is. Men kan 
ook dichtbij- of macrofotografie beoefenen om de schoonheid van de natuur vast te leggen. 
Het gaat daarbij meer om de kleuren, de belijning of de vormen. We proberen dan een fraaie 
foto te maken die verrast en waard is om bekeken te worden. Dit boekje gaat in op de tech-
niek van het maken van dichtbij- en macrofotografie, geeft tips voor het fotograferen in de 
natuur en in een provisorische ‘thuis studio’. 
 
 
 
 

Het groothoefblad staat in het voor-
jaar langs de slootkanten als eerste 
in bloei. Leuk om te zien, maar we 
lopen er meestal toch snel aan voor-
bij. 

Wanneer we het groothoefblad van 
dichtbij bekijken valt pas op hoe mooi 
de bloemetjes er uit zien! 
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2. Benodigde uitrusting en/of instellingen 
 
Voor het maken van dichtbij- en macrofoto’s kunnen  verschillende hulpmiddelen worden 
gebruikt. Dit kan voor een bescheiden bedrag tot en met de hoge kosten die de aanschaf van 
(semi-) professionele apparatuur met zich mee brengt.  
Met de meeste digitale compactcamera’s  kun je macrofoto’s maken. Dit zijn vaak eenvoudi-
ge camera’s die tegen een redelijke prijs, vanaf ongeveer € 200, verkrijgbaar zijn.  
Spiegelreflex camera’s hebben meer mogelijkheden en met een speciaal macro objectief zijn 
prachtige resultaten te behalen. De prijs, inclusief het macro objectief, is vanaf ca. € 900.  
Er zijn nog andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld close-up filters of tussenringen, te ge-
bruiken in combinatie met een spiegelreflex camera met standaard objectief. Tegen een rela-
tief bescheiden bedrag te koop en de resultaten  zijn zeker acceptabel.  
Maar ook zonder extra uitgaven kan men dichtbijfotografie bedrijven. Met uw huidige camera  
is het  vaak mogelijk om van dichtbij verrassende foto’s te maken. Ook hier geldt weer: Niet 
de apparatuur is bepalend voor een mooie foto, maar de fotograaf die de camera bedient! Ach-
tereenvolgens worden in dit hoofdstuk de verschillende mogelijkheden aangegeven en toege-
licht: 
 

� Digitale compact camera: Met een digitale compactcamera kunnen dichtbij op-
names worden gemaakt. Macro opnames zijn meestal mogelijk door de camera in 
de macro stand te zetten, aangegeven door een tulp- of bloemsymbool. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
� Spiegelreflexcamera: Met een (digitale) spiegelreflexcamera kunnen met de mees-

te objectieven dichtbij opnames gemaakt worden.  

  
 

Macro aanduiding Nikon 
Compact camera (foto Nikon) 

Fuji compact camera (foto Fuji) 

Standaard objectief 28-105 mm met macro 
stand (foto Nikon) 

Spiegelreflexc camera type D40 (foto Nikon) 
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Voor macro opnamen zijn speciale macro objectieven beschikbaar. Deze zijn ver-
krijgbaar met een vast brandpunt (in een range van ca. 50 tot en met 300 mm) en 
als  zoomobjectief (tot ca.100-300 mm). De laatste optie is kostbaar in aanschaf. 
Een macro objectief is speciaal geconstrueerd voor het optimaal maken van macro-
foto’s.  
Hoe groter de brandpuntsafstand is van een macro objectief, hoe meer afstand men 
kan nemen tot het te fotograferen onderwerp. Een 50 mm objectief zal vaak niet 
voldoen bij het fotograferen van insecten omdat niet genoeg afstand genomen kan 
worden tot het te fotograferen onderwerp. 

NB: Een macro objectief kan ook uitstekend worden gebruikt voor het maken van 
‘lange afstand’ foto’s. Een 90 mm macro objectief kan bijvoorbeeld. ook goed ge-
bruikt worden voor het maken van portretopnames. 

 

 

 
 
 
 

� Andere mogelijkheden camera’s: Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een 
of meerdere tussenringen voor het vergroten van het close-up bereik (tot en met 
macro) van een objectief. De automatische functies worden meestal via de ring 
doorgekoppeld. De ring wordt tussen de camera body van een reflexcamera en het 
objectief geplaatst. Er treedt helaas wel enig lichtverlies op. Als de brandpuntsaf-
stand van het objectief door middel van het plaatsen van een tussenring met de 
helft wordt vermeerderd (25 mm ring bij een objectief van 50 mm), dan wordt de 
afbeeldingsverhouding 1:2 (het onderwerp verschijnt 50 % van de ware grootte op 
het negatief of de sensor). Bij een verdubbeling wordt de afbeeldingsverhouding 
1:1. 

 
 

 
 
 
 

Tamron 90 mm objectief (foto onbekend) 

Set tussenringen (foto Kenko) 
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Ook kan, met behulp van een (meniscusvormige) close-up filter of voorzetlens, 
het bereik van een objectief worden vergroot. Een voorzetlens wordt op het objec-
tief geschroefd of met behulp van een adapter op een compactcamera bevestigd. 
De sterkte van de voorzetlens wordt uitgedrukt in dioptrieën (getal in D), dat is 
gekoppeld aan een beperkt scherpstelgebied. Hoe hoger het getal, hoe dichterbij 
gefotografeerd kan worden. De voorzetlenzen zijn meestal verkrijgbaar van +1 tot 
+5 dioptrieën, waarbij de +2 en +3 dioptrie versie  het meest worden gebruikt.. 
B+W geeft het volgende advies voor hun voorzetlenzen NL1 tot en met NL5 en 
NL10: 
o De voorzetlens 1 voor het gebruik met standaard, lichte teleobjectieven be-

stemd. Ze heeft +1 dioptrie en verkort de mogelijke opnameafstand naar 
1,0 tot 0,33 m 

o Zoals voorzetlens 1, echter met +2 dioptrieën en verkorting van de opna-
meafstand naar 0,50 tot 0,25 m 

o Zoals voorzetlens 1, echter met +3 dioptrieën en verkorting van de opna-
meafstand naar 0,33 tot 0,20 m  

o Zoals voorzetlens 1, echter met +4 dioptrieën en verkorting van de opna-
meafstand naar 0,25 tot 0,16 m. 

o Zoals voorzetlens 1, echter met +5 dioptrieën en verkorting van de opna-
meafstand naar 0,20 tot 0,14 m. 

o De macrolens met +10 dioptrieën is eveneens bestemd voor het gebruik 
met standaardobjectieven met een brandpuntsafstand van 50 mm en met 
lichte teleobjectieven. Hiermee kan een onderwerp van 0,09 tot 0,08 m be-
naderd worden. Daardoor worden op het kleinbeeldformaat van 24x36 mm 
formaatvullende afbeeldingen op ware grootte of iets groter mogelijk. 

Het combineren van twee voorzetlenzen is ook mogelijk. De optische kwaliteit 
loopt dan wel achteruit. Meer dan twee lenzen combineren is ook mogelijk, maar 
wordt niet aangeraden omdat er vignettering (donkere randen op de zijkanten van 
de afbeelding) kan optreden. Een combinatie van een tussenring en een voorzet-
lens is ook mogelijk. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
� Statief: Om een redelijke scherptediepte te bereiken is vaak een klein diafragma 

noodzakelijk, b.v. f/16. De belichtingstijd wordt daardoor vaak te lang om uit de 
hand te kunnen fotograferen. Een statief is dan de enige mogelijkheid voor het ma-
ken van scherpe foto’s.  

Close-up filter of voorzet lens voorzien van 
schroefdraad (foto Cannon) 

Close-up filter of voorzet lens bevestigd 
m.b.v. een adapter op een compactcamera 

(Foto Raynox) 
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Eventueel kan de cameratas, een opgerolde jas of een zakje gevuld met poly-
styreenkorrels (bean bag) goede diensten bewijzen als steuntje voor de camera.  
Een goed statief is stabiel en licht, bijvoorbeeld gemaakt van carbon, en heeft een 
omkeerbare middenzuil om met de camera dicht bij de grond te kunnen komen. 
Voor het bedieningsgemak is een balhoofd of panoramakop met schroefaansluiting 
voor de camera aan te bevelen. De zogenaamde snelsluitingen zijn niet aan te ra-
den: bij het niet goed plaatsen van de camera ligt de camera zo op de grond. Ook 
zijn kleine statiefjes te koop soms met allerlei handige toepassingsmogelijkheden 
zoals de flexibele Gorillapod.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Flitsers: Het gebruik van de interne camera flitser wordt ontraden omdat het een te 
vlak en frontaal licht geeft. Een losse flitser, het liefst voorzien van een diffusor of 
bounce kapje, geeft een beter resultaat. Ook zijn er speciale ringflitsers te koop 
voor het maken van macro opnames. Deze flitsers worden op het objectief beves-
tigd en geven wel frontaal licht, maar praktische schaduwloos wat een veel beter 
resultaat geeft. Helaas een dure oplossing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Meer gespecialiseerde oplossingen: Behalve bovenstaande mogelijkheden voor 
het maken van macrofoto’s zijn er nog meer gespecialiseerde oplossingen, zoals 
het toepassen van een balgapparaat, waarbij de het objectief gekanteld wordt voor 
het bereiken van een grotere scherptediepte (het zogenaamde. Scheimpflug-
principe).  

Statief met panoramakop en omkeerbare 
middenzuil (foto Velbon) 

Ringflitser (foto Sony) 

Gorilapod, een klein flexibel statief (foto Joby) 



 
© 2007 Gerrit Valkenwoud                                                                                                                                       11 

3 Scherptediepte van een dichtbij- of macro 
   opname 

 
Met het instellen van de juiste scherptediepte isoleren we het onderwerp van de omgeving en 
leggen er zo de nadruk op. Een onscherpe achtergrond en een scherp onderwerp geeft een 
prettig beeld om naar te kijken. Bij het maken van macrofoto’s is het creëren van de scherpte-
diepte geen probleem. Sterker nog: Vaak moet ‘gewoekerd’ worden met de scherptediepte om 
niet een groot deel van het onderwerp onbedoeld onscherp af te beelden 
 

     
 
 

 
Er zijn verschillen tussen de digitale compactcamera en de (digitale) spiegelreflexcamera. 
Ook zijn er wat ‘trucjes’ om de scherptediepte te beïnvloeden. 
 

� Scherptediepte bij de reflexcamera  en de digitale compactcamera: De scherpte-
diepte is o.a. afhankelijk van de brandpuntsafstand.  

o Een digitale compactcamera heeft door de kleine beeldsensor een relatief 
kleine brandpuntsafstand, waardoor de scherptediepte groot is in vergelij-
king met een spiegelreflexcamera.  

o Een (digitale) spiegelreflexcamera heeft een grotere beeldsen-
sor/filmoppervlak, waardoor de toegepaste objectieven een langere brand-
puntsafstand hebben met een geringere scherptediepte.  

 

 
 

Klein koolwitje gefotografeerd met een  
digitale compactcamera 

Een serie testopnames met een macro objectief leert wat de scherptediepte doet bij verschillende 
diafragma openingen. Van links naar rechts f/5.6, f/11 en f/22 
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o Een grote scherptediepte kan gemakkelijk zijn in het geval het voorwerp 
niet ‘vlak’ kan worden gefotografeerd. Denk bijvoorbeeld aan een vlinder 
met vleugels die niet in een rechte lijn staan. Met een kleine scherptediepte 
kan het voorwerp beter ‘los’ gemaakt worden van de achtergrond, wat een 
mooi effect kan geven. Beide typen camera’s hebben dus zo hun voordelen. 
Een macro objectief geeft het beste resultaat omdat het speciaal voor macro 
fotografie is ontwikkeld. Helaas is een macro objectief ook de duurste keu-
ze wanneer het om macrofotografie gaat. 

 
� Manieren om met scherptediepte om te gaan: Om de scherptediepte te beïnvloe-

den kan een aantal maatregelen worden genomen: 
o Toegepaste diafragmaopening: hoe kleiner de diafragmaopening, hoe groter 

de scherptediepte. Bij zeer kleine diafragmaopeningen (bijvoorbeeld hoger 
dan f/22) kan er enig kwaliteitsverlies optreden. Ga dan ook niet kleiner 
dan noodzakelijk is gelet op het onderwerp. 

o Probeer als het enigszins kan en de compositie het toe laat, zo ‘vlak’ moge-
lijk te fotograferen 

o Bepaal van het te fotograferen onderwerp het deel dat de meeste aandacht 
trekt. Stel daarop scherp! Van bijvoorbeeld een kikker zijn dichtstbijzijnde 
oog, of van een bloem de stampers, etc. 

 

Macro opname gemaakt met een digitale spiegelreflex camera met macro objectief, 
scherpgesteld op de ogen van het insect. 
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4. Fotograferen in het veld 
 
Het hele jaar door zijn er onderwerpen genoeg om dichtbij- of macrofoto’s van te maken. 
Voor die opname van dat ene insect of dat ene bloemetje is wel wat onderzoek nodig: waar 
leeft/groeit het, aan welke eisen moet de omgeving voldoen, welke tijd van het jaar is het zien, 
etc. Zoek bijvoorbeeld geen dotterbloem op de zandverstuivingen van Kootwijk en geen vlin-
der in januari. 
De beste tijd van de dag voor het maken van macrofoto’s is de vroege morgen en de late mid-
dag. Insecten zijn dan meestal wat gemakkelijker benaderbaar. In de vroege morgen is de na-
tuur nog fris en met een beetje geluk is alles bedekt met wat dauw, wat een extra dimensie 
geeft aan de opname. In de zomer is er midden op de dag meer licht, maar de kwaliteit is min-
der door de grote contrasten. Een bewolkte lucht is in dat geval het beste. 
 

        
 
 
Een hoop geduld helpt bij het maken van macrofoto’s van insecten. Het zal erg vaak voor- 
komen dat, als alles geïnstalleerd en ingesteld is, het insect besluit weg te springen of te vlie-
gen. Ervaring leert wat de beste manier is om insecten te benaderen. Begin met het maken van 
foto’s tijdens het benaderen van een insect. Zo is niet alles voor niets geweest als het insect te 
snel verdwijnt. Benader het insect langzaam en zonder plotselinge bewegingen. Zorg er ook 
voor, dat de riem van de camera niet onder de camera heen en weer bungelt. Een insect neemt 
daardoor snel ‘de benen’. 
 

 

Macro opnames gemaakt met een digitale spiegelreflex camera met macro objectief 

 

Beemdooievaarsbek gefotografeerd met een digitale compact camera 
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Hulpmiddelen voor in het veld: Behalve de foto uitrusting zijn een paar simpele 
hulpmiddelen gemakkelijk bij het maken van dichtbij- of macrofoto’s: 

o Een schaartje voor het afknippen van bijvoorbeeld grassprieten die in de 
weg zitten. 

o Een paar stokjes  voor ondersteuning van bijvoorbeeld een plant, vaak di-
rect in de omgeving te vinden. 

o Een stuk gekleurd (zwart) papier voor het creëren van een rustige achter-
grond. 

o Een paar stokjes met een transparant stukje plastic er tussen gespannen kan 
goede diensten doen als de achtergrond erg onrustig is. Ook kan zo wat 
beweging door wind worden voorkomen. 

o Een (zelfgemaakt) reflectieschermpje van wit papier of zilverpapier. Een 
cd’tje spiegelt goed en kan uitstekende diensten bewijzen. 

o Een plantenspuitje wanneer ‘dauwdruppels’ gewenst zijn. 
o Een lap plastic om op te knielen voor het maken van opnames dicht bij de 

grond. 
 

� Handige tips voor in het veld: 
o Beperk je tot een klein gebied, bijvoorbeeld een paar vierkante meters, voor 

het zoeken naar een onderwerp voor een macrofoto. Details vallen dan be-
ter op dan wanneer een groot oppervlak wordt verkend.  

o Zoek in hoog gras en gevarieerde lage beplanting als het fotograferen van 
insecten je doel is. 

o Blijf alert, want op elk moment kan een mogelijkheid zich voordoen voor 
het maken van een mooie foto.  

o Fotografeer niet direct een bloem die je tegenkomt, maar kijk eerst of je 
nog een beter exemplaar ziet of een met een betere achtergrond. 

o Wees er op voorbereid dat je gestoken, gebeten en opengehaald  weer thuis 
kan komen. Misschien zelfs met een of meerdere teken. Beschermende kle-
ding, lange mouwen en een lange broek, is daarom geen overbodige luxe. 

 

 

Een El Dorado voor macofotografen 
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5. De eerste oefeningen in het veld 
 
Ga niet direct als een moderne Prikkebeen rennend achter elke vlinder aan die voorbij komt, 
maar begin zo simpel mogelijk.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Om een goed belichte, scherpe foto te maken kan men het beste starten met het maken van 
foto’s van een vlak onderwerp. Bijvoorbeeld een vlak stuk schors van een grote boom of 
korstmos op een vlakke ondergrond. De scherptediepte is dan minder van belang en, doordat 
het onderwerp niet beweegt, ook de sluitertijd niet.  
 

� De eerste oefening: maak een foto van een vlak onderwerp 
 
 

 
 
 

Doorloop voor het maken van een geslaagde opname de volgende stappen: 
1. Zoek eerst een goed onderwerp dat aan bovenstaande criteria voldoet. 
2. Kies het hulpmiddel voor de reflexcamera (objectief, voorzetlens, etc.) of 

stel de camera in op de macrostand als je met een digitale compactcamera 
aan de slag gaat. 

3. Bepaal de juiste afstand, compositie en belichting (diafragma/sluitertijd 
combinatie en gevoeligheid sensor / film). Wees er van bewust, dat een ob-
jectief het best presteert bij een bepaalde diafragma opening. Dat zal zo on-
geveer in de buurt van f/11 liggen. 

Tekening KNVV 

Herfstblad, foto gemaakt met een digitale spiegelreflex met standaard objectief 
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4. Beslis of een statief onder de camera noodzakelijk is. Bij een 90 mm macro 
objectief is een sluitertijd van 1/125 sec. het minimum. Gebruik liever een 
tijd van 1/250 sec. als je scherpe foto’s wil maken. Bij langere tijden staan 
er maar twee mogelijkheden open: verhoog de ISO-waarde of gebruik een 
statief. Verhogen van de ISO-waarde heeft het nadeel, dat de beeldkwaliteit 
minder wordt (vanaf ca. 400 ISO bij compact camera’s en ca. 800 ISO bij 
spiegelreflexcamera’s). Bij hoge ISO waarden is de kleurweergave minder 
en kan er kleurruis ontstaan, met name in de donkere partijen. 

5. Zorg er voor, dat bij het maken van de foto, het onderwerp evenwijdig ligt 
aan de camera (sensor / filmvlak). 

6. Kies een mooie kadrering van het onderwerp dat je gaat fotograferen. 
7. Bij spiegelreflexcamera’s is het vaak mogelijk om de scherptediepte bij het 

ingestelde diafragma te controleren. Normaal ziet men door de zoeker het 
beeld met volledig geopend diafragma. Door het indrukken van de scherp-
tediepte controle knop sluit het diafragma zich op de ingestelde waarde. 
Het zoekerbeeld wordt hierdoor helaas wel donkerder. 

8. Maak nu de opname als je tevreden bent. Zorg er voor, dat de camera daar-
bij zo min mogelijk beweegt. Dit kan je voorkomen door een draadont-
spanner of de zelfontspanner van de camera te gebruiken.  

9. Evalueer de belichting van de opname door het bekijken van het histogram 
(alleen bij digitale camera’s beschikbaar). Maak de opname opnieuw met 
een aangepaste belichtingstijd als de belichting niet juist is. Je kunt ook 
meerdere opnames maken met verschillende belichtingen, b.v. 1 stop over-
belicht, 1 stop onderbelicht en 1 neutraal belicht. Na afloop kan je zo de 
best belichte opname selecteren. 

10. Noteer de gegevens van elke foto die gemaakt is om er later van te leren. 
Bij digitale foto’s is dat niet nodig, omdat bij de eigenschappen van elke fo-
to aangegeven wordt onder welke omstandigheden de foto is gemaakt. Dit 
zijn de  Exif data. 

11. Thuis kunnen we foto’s pas echt goed beoordelen: Zijn ze scherp? Zijn ze 
goed belicht? Is de scherptediepte goed ingesteld. Klopt de kleur?  

12. En … maak de foto’s opnieuw als je niet tevreden bent met het resultaat. 
Alleen dan heeft deze oefening zin en leren we er van! 

 
 

 
 

 
 

Bast van een berkenboom, foto gemaakt met een digitale 
spiegelreflex met standaard objectief 
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� De tweede oefening: maak een foto van een onderwerp dat niet vlak is 
 

Als de vorige oefening goed lukt, dan kan de volgende stap gemaakt worden. Bij 
het maken van macro opnames van een onderwerp dat niet vlak is, bijvoorbeeld 
een blad of een bloem, moet extra aandacht worden geschonken aan de scherpte-
diepte. 
 

 
 
 
 
Doorloop voor het maken van een geslaagde opname de volgende stappen: 

1. Zoek een goed onderwerp dat niet vlak is. 
2. Bepaal weer het juiste hulpmiddel voor de reflexcamera (objectief, voorzet-

lens, etc.) of stel de camera in op de macro stand als je met een digitale 
compactcamera werkt. 

3. Stel de juiste afstand, compositie en belichting (diafragma/sluitertijd com-
binatie en gevoeligheid sensor / film) in. Het diafragma is bepalend voor de 
scherptediepte!  

4. Beslis ook hier weer of de camera op het statief moet. Let wel: de camera 
op het statief dwingt meer tot het goed instellen van de camera en tot een 
juiste kadrering. Een reden te meer om het statief te gebruiken! 

5. Kies een mooie kadrering van het onderwerp dat je gaat fotograferen. Zorg 
ook voor een rustige / neutrale achtergrond, liefst buiten het scherpstelge-
bied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaardenbol in bloei, foto gemaakt met een digitale spiegelreflex met 
macrobjectief 

Hondsroos, foto gemaakt met een compactcamera. Het insect op de bloem 
geeft juist dat extra dat de foto onderscheidt van andere foto’s. 
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Orchis, foto gemaakt met een compactcamera 

 

6. Zorg er voor, dat het zwaartepunt van de scherptediepte op het juiste punt is 
ingesteld . 

7. Maak nu de opname.  
8. Evalueer weer de belichting van de opname door het bekijken van het his-

togram (alleen bij digitale camera’s beschikbaar). Beoordeel ook of de 
scherptediepte goed is: is ingesteld op het juiste punt. Is ook voor en achter 
dit punt de scherptediepte zoals je dit zou willen? Natuurlijk hoeft niet alles 
van het onderwerp scherp te zijn. Van een bloem stel je bijvoorbeeld in op 
de stamper en het heeft wel iets als een deel van de bloem al in het on-
scherpe gebied ligt. Maak ook hier meerdere foto’s met verschillende dia-
fragma’s en eventueel verschillende belichtingen.  

9. Noteer weer, indien nodig, de gegevens van elke foto die gemaakt is om er 
later van te leren.  

10. Als laatste beoordelen we de gemaakte foto’s. 
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� De derde oefening: maak een foto van een bewegend onderwerp. 
 
Alles wat we geleerd hebben in de vorige twee oefeningen gebruiken we voor de 
laatste ultieme oefening: Het maken van een dichtbij- of macrofoto van een bewe-
gend onderwerp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denk bij het fotograferen van een bewegend onderwerp aan het volgende: 

1. Zoek, als dat mogelijk is, een hoekje waar je zo min mogelijk last hebt van 
de wind. Als dat niet kan, probeer dan de wind af te schermen. Denk er 
aan: als een bloem maar even beweegt door de wind, dan heb je kans dat de 
foto onscherp is. 

2. Probeer een zo gunstig mogelijke combinatie te vinden van een diafragma / 
sluiter / ISO-waarde combinatie. Houd daarbij in gedachten, dat een lange 
sluitertijd bewegingsonscherpte kan geven, dat een kleine diafragma ope-
ning storende elementen op de achtergrond scherp zal af beelden en dat een 
te hoge ISO-waarde kleurruis op de foto kan veroorzaken en de kleuren 
minder weergegeven kunnen worden. 

3. Ook nu kan een statief  weer goede diensten bewijzen. 
4. Kies voor het onderwerp een omgeving waartegen het goed afsteekt. De 

poten van een hommel die op een blauwe distel zit, zijn vrijwel niet te on-
derscheiden, om maar eens wat te noemen. Wel als hij op een gele of witte 
bloem zit. 

5. Besteed aandacht aan de kadrering van het onderwerp en de achtergrond. 

Icarus blauwtje, foto gemaakt met een digitale reflexcamera met 
standaard objectief (macro stand) 
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6. Als een insect of  een vlinder maar even beweegt, dan klopt de scherpte-
diepte niet meer: het onderwerp is onscherp, of een verkeerd deel van het 
onderwerp ligt binnen het scherptegebied. Dus als je op een insect of vlin-
der scherp hebt ingesteld, dan is het zaak om de foto snel te maken. 

7. Belangrijk is, dat het dichtstbijzijnde oog van het onderwerp scherp is. Al 
is de foto van een kikker nog zo mooi, als het (dichtstbijzijnde) oog  niet 
scherp is, dan is de foto mislukt en rijp voor de prullenbak. 

8. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een of meerdere flitsers. De re-
sultaten vallen echter vaak tegen. Flitslicht komt het beste tot zijn echt als 
het lijkt op direct zonlicht. Een losse flitser kan het licht van boven laten 
komen door van boven af te flitsen. Probeer de flitser als ‘invulflitser’ in te 
stellen. Dat zorgt er voor, dat ook de achtergrond nog redelijk belicht is.  

9. Maak direct een serie foto’s van het onderwerp. De ervaring leert dat, 
vooral bij de digitale compactcamera’s, het instellen van het scherptepunt 
lastig is. Als je een serie van 10 tot 30 opnames maakt, dan zit er meestal 
wel een bij die aan alle eisen voldoet. Even terug gaan naar het insect om 
de opname over te doen gaat uiteraard niet, want dan “is de vogel gevlo-
gen”! 

11. Evalueer weer de belichting van de opname door het bekijken van het his-
togram (alleen bij digitale camera’s beschikbaar). Noteer weer, indien no-
dig, de gegevens van elke foto die gemaakt is om er later van te leren.  

12. Als laatste beoordelen we de gemaakte foto’s. 
 
 

Macrofoto gemaakt met een reflexcamera met een 90 mm objectief. De poten van het 
insect zijn duidelijk te zien, doordat de bloem een lichte (gele) kleur heeft. 
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6 Een provisorische thuis studio 
 
Het is somber weer, het regent of het is winter. Laat je niet door de weersomstandigheden 
afhouden van het maken van foto’s! De mooiste foto’s worden vaak juist onder die (afwijken-
de) omstandigheden gemaakt. Gaat het echt niet, dan biedt een provisorische thuis studio uit-
komst. Ook handig voor het fotograferen van allerlei andere kleine zaken die niet direct wat 
met de natuur te maken hebben.  
 

� Werken in een studio heeft ook zijn voordelen: 
o Geen wind, dus er kunnen lang sluitertijden worden gebruikt 
o Meer kansen om een goede compositie te bereiken 
o De achtergrond kan zelf gecreëerd worden (kleur, structuur) 

 
� Benodigdheden 

o Bureaulamp 
o Neutrale achtergrond (b.v. tekenpapier / karton) 
o Reflectieschermpje (aluminiumpapier of een cd) 
o Eventueel een tweede lamp voor het ‘aanlichten’ van de achtergrond of 

schaduwzijde 
 

                                     
 
 
 

                                                
 

 

Links een ‘Studio’ opstelling met een compactcamera en rechts het resultaat 

Links een ‘Studio’ opstelling met een reflexcamera en rechts het resultaat  



 
© 2007 Gerrit Valkenwoud                                                                                                                                       22 

� Camera instellingen 
o Witbalans op gloeilamp symbool (tungsten) zetten voor neutrale kleuren 
o Gebruik de ‘A’-stand camera voor het instellen van het juiste diafragma 
o Camera bij voorkeur op statief om trillingen te voorkomen 

 
Gebruik een draadontspanner of de zelfontspanner om trillingen bij het indrukken van de ont-
spanknop te voorkomen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dezelfde foto als hierboven. Het licht is alleen rechtsonder 
gereflecteerd met een CD. 

Dichtbij opname gemaakt m.b.v. een bureaulampje. 
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7 Tenslotte 
 
Documentair of esthetisch fotograferen? 
 
Er zijn twee manieren om dichtbij- en macrofoto’s in de natuur te maken (of een combinatie 
van beide); documentair en esthetisch. Beide manieren geven veel plezier bij het maken van 
foto’s. Welke manier beter is doet niet ter zake. 
 

� Documentair: Een insect bijvoorbeeld stelt weinig eisen aan de compositie. We 
willen het op een redelijk formaat, duidelijk en scherp vastleggen. De achtergrond 
mag hierbij niet afleiden. Wel besteden we aandacht aan de compositie en zorgen 
er voor als, bijvoorbeeld een kever een bepaalde richting op kijkt, er die kant  ook 
ruimte op de foto is. In dit geval leggen we vast hoe bijvoorbeeld het insect eruit 
ziet en wellicht ook wat de leefomgeving is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Esthetisch: De natuur nodigt ook uit door haar vele vormen, kleuren en lijnen. We 
proberen een mooie foto te maken door overbodige zaken weg te laten en ons te 
beperken tot een aantal tinten, patronen of vormen. Wat voor plant of dier het is, is 
bij deze manier van fotograferen van ondergeschikt belang. 

 
 

 

Bloemetje van de hazelaar 
gefotografeerd met een com-
pact camera. 

Detail opname van elfenbankjes geno-
men met een spiegelreflex camera met 
300 mm teleobjectief. Het speciale effect 
is bereikt met behulp van een fotobe-
werkingsprogramma. 
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Fotografie en de natuur 
 
Fotografie en de natuur zijn ideaal te combineren. Er zijn oneindig veel onderwerpen die het 
waard zijn om vastgelegd te worden. Dichtbij- en macrofotografie richt zich op de details van 
de natuur die we ons vaak niet bewust zijn. Dat levert vaak verrassende resultaten op die een 
bijdrage leveren aan het beeld dat wij van onze omgeving hebben. En dat beeld kan niet com-
pleet genoeg zijn. Het geeft duidelijkheid over wat er is en motiveert het in stand te houden. 
Natuurfotografie ondersteunt op die manier het behoud van de natuur. 
 
De maker van dit boekje wenst u veel foto plezier. Ga er op uit en vergeet je camera niet! 
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