
BASIS FOTOGRAFIE

Flits fotografie



FLITSEN
• Flitsen

• Oefening

• Bespreken ideeen essay

• Vragen?



FLITSFOTOGRAFIE
Waarom flitsen?

 Te weinig licht

 Slecht licht (schaduwen)

 Contrast verkleinen (bij tegenlicht)

 Contrast vergroten (onderwerp losmaken)

 Beweging bevriezen

 Zelf licht maken



WAAROM FLITSEN
Te weinig licht



WAAROM FLITSEN
Slecht licht (bijvoorbeeld ongewenste schaduwen)



WAAROM FLITSEN
Contrast verkleinen (onderwerp krijgt te weinig licht)



WAAROM FLITSEN
Contrast vergroten (onderwerp losmaken van omgeving)



WAAROM FLITSEN
Beweging bevriezen



WAAROM FLITSEN
Zelf licht maken, studiofotografie

Jill Greenberg



TYPEN FLITSER
Reportage flitser op camera

Reportage flitser los van de camera Studio flitser

Popup op camera 



FLITSFOTOGRAFIE

BELANGRIJK: Flitsen is combinatie van twee belichtingen:

 Bestaand licht (omgevingslicht)

 Flitslicht

Door deze in verschillende verhoudingen te gebruiken kan je 
verschillende sferen creeeren.



FLITSFOTOGRAFIE
Flitsen is combinatie van twee belichtingen:

 Bestaand licht

 Flitslicht

 0s 1/60s

Flitslicht (1/1000s)

Omgevingslicht

Tijdsduur

Hoeveelheid licht



FLITSFOTOGRAFIE
Beide belichtingen zijn afzonderlijk te regelen:

 Omgevingslicht controleren met

− Diafragma (f)

− ISO

− Sluitertijd (s)

 Flitslicht controleren met

− Diafragma (f)

− ISO

− Flits output

Met de sluitertijd kun je dus de hoeveelheid omgevingslicht in je foto 
aanpassen. Met de flitsoutput bepaal je de hoeveelheid flitslicht in je beeld. 

Diafragma en ISO hebben invloed op zowel je omgevingslicht en je flitslicht!

NB als je sluitertijd korter van 1/200s wordt kan je camera de flits niet meer 
met de belichting synchroniseren. Je ziet dan een zwarte balk in je beeld



Robert Seale



FLITSINSTELLINGEN

Instellingen flitser

TTL / DDL (door de lens)

• Camera bepaalt sterkte van de flits. 

• Beinvloeden door gebruik van 
flitscompensatie +/-

M (manual)

• Exact instellen van de output

• 1/1(=100%) tot 1/128e (=0,8%)

• controle <->  snelheid instelling



FLITSFOTOGRAFIE
Aandachtspunten:
 Hoe groter de lichtbron ten opzichte van onderwerp, hoe zachter het licht en de schaduwen. 

 Bij popup flits  zonnekap verwijderen / fysiek korte lens gebruiken voor groothoek opnames ivm schaduw)

 Let er altijd op wat voor schaduwen je flits maakt op bijv de achtergrond

 Flitslicht heeft ongeveer de kleur van daglicht → WB

 Met flitslicht kan je vanwege de korte flitsduur (1/1000s) beweging bevriezen

 Sluitertijd korter dan 1/250s werkt de synchronisatie met de camera niet meer, je ziet een zwarte balk in je beeld.

 Als je onderwerp verder weg is dan ongeveer 3 meter heeft het geen zin om de popup flits te gebruiken, die zal alleen de 
voorgrond belichten en je onderwerp niet bereiken

 Het licht van de popup flitser is makkelijk te verzachten door een wit bekertje.



OEFENING FLITSEN

Experimenteren:

Anna van Kooij



Bekijk op Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=0vyvz6-NWHg
http://www.youtube.com/watch?v=0vyvz6-NWHg


OEFENING



OEFENING FLITSEN
Maak 3 flitsfoto's, gebruik de interne-, opzet- of studioflitser

Portret 
1 volledig automaat
Camera P –  (interne) flits op TTL - (gebruik de flitslicht compensatie om de juiste hoeveelheid licht in te stellen) 

2 achtergrond tonen (buiten / avond)
Neem controle over belichting en de output van de flits. Belicht zo dat de achtergrond duidelijk te zien is en de flits voldoende is om 
het gezicht goed te belichten.

Camera M – flits op M (of TTL als M niet ondersteund wordt)

Actie 
3 beweging tonen (buiten / avond)
Toon de beweging van een lopend persoon door een lange sluitertijd te gebruiken. De flits bevriest uiteindelijk het onderwerp.

Camera M – flits op M (of TTL als M niet ondersteund wordt)

Experimenteren:
modifier (bekertje / vel papier) / TTL flitslicht compensatie (+/-) / witbalans en filters / flits los van camera / lightpainting met losse flits.

Opdrachten eenvoudiger omschrijven

Statief mee, 2 flitsers, remote, kabel, etc...

meenemen naar buiten als geschikt weer
- lange sluiter , beweging
- lightpainting
- remote flitsen / kabel
- filters



FLITSFOTOGRAFIE
Betaalbaar alternatief voor merkspullen

 http://stores.ebay.com/hkyongnuophotoequipment

− Flitser YN-465 of 467 (voor Canon, Nikon)

− RF-602 remote control

− NL webshop: http://www.folux.nl/strobist-fotografie / http://www.cameranu.nl/nl/
strobe-flash/r134 

Links
 http://strobist.blogspot.nl
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