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‘Hét Nederlandstalige referentiewerk
over flitsfotografie’
– Serge Van Cauwenbergh | www.fotografieblog.be

Benieuwd hoe deze foto tot stand kwam? 
Op pagina 229 vind je de lichtopstelling!

www.morethanwords.be

Weinig accessoires kunnen je foto’s zo verbeteren als 
een flitser. Tegelijkertijd boezemt het gebruik ervan 
veel fotografen angst in. In dit boek neemt flitsexpert 
Piet Van den Eynde je mee in deze boeiende wereld 
aan de hand van tientallen praktische case-studies, 
tal van nuttige tips en handige lichtopstellingen. 
Ook meer gevorderde technieken zoals het werken 
met meerdere en meer krachtige flitsers op locatie, 
komen aan bod. Na het lezen van dit boek heeft 
flitsfotografie voor jou geen geheimen meer en kan je 
zelf de prachtigste flitsfoto’s maken!

Piet Van den Eynde zet overal ter wereld zijn flitsers in 
om sprekende portretten te maken. Als ervaren trainer 
kent hij de vragen waar beginnende flitsfotografen 
mee worstelen én de technieken die meer gevorderde 
gebruikers interesseren. 
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Een onfeilbaar 
stappenplan

Als je eenmaal je flitser en je camera met 
elkaar in gesprek hebt gekregen, op welke 

manier dan ook (optisch, radiogestuurd 
of via een kabel) komt het erop aan om 
je foto te maken. Hieronder krijg je een 

stappenplan, om je bij te staan bij je eerste 
off-camera flash-foto’s. Naarmate je meer 

ervaring krijgt, zal je ongetwijfeld stappen 
overslaan en dingen anders doen, maar als 

leidraad voor beginnende flitsfotografen 
zijn deze tien stappen onklopbaar. Ik 

gebruik ze zelf nog dagelijks!
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Onthoud steeds dat de flitser in de 
eerste plaats gewoon een extra licht-
bron is, zij het eentje met een paar 
eigenaardigheden, die ik aan het begin 
van dit boek besproken heb. Ik werk 
normaal gesproken in de manuele 
modus, tenzij ik snel of onregelmatig 
bewegende onderwerpen wil foto-
graferen. Zelfs wanneer je flitsers, 

zendersysteem en camera TTL flitsen 
toelaten, zou ik je aanraden om – zeker 
in het begin – ook manueel te werken. 
Pas dan besef je immers volop wat je 
aan het doen bent en het geeft je ook 
een beter idee van de flitskracht die je 
nodig hebt om een bepaalde scène uit 
te lichten. De procedure is als volgt:

Stap 1: de omgevingsbelichting instellen

 3 SB-900 flitsers in een Westcott Apollo 28 inch-softbox schuin links van de camera zorgen voor een zogenaamde ‘cross-lighting’-set-up, met het 
zonlicht dat van schuin rechts achter de skater komt. De schaduwen komen dus van het zonlicht. De softbox diende als invullicht om de voorkant 
van de skater op te helderen. 
Wanneer je je sluitertijd instelt, zorg er dan voor dat je niet boven de synchro-tijd van je camera uitkomt, tenzij je met een systeem werkt dat High-
Speed Sync (synchroniseren op hoge snelheid) aankan (zie de paragraaf ‘Voorbij de Synchro-tijd’ in hoofdstuk 8).  
Nikon D700 | 16-35mm F4 VR @ 16 mm | Manueel ingestelde belichting 1/400 sec. @ f/22 | ISO 200 

Laat die flitser voorlopig nog maar 
eventjes uit en beslis eerst of en hoe-
veel omgevingslicht je in de foto wilt 
binnenlaten. Je kan hierbij zowel manu-
eel werken als in diafragma- of sluiter-
voorkeur. In die laatste twee gevallen 
kan je met belichtingscompensatie 
afwijken van wat de TTL-meter in je 
camera als een ‘goede’ belichting sug-
gereert. Werk je manueel, kies dan een 
combinatie van diafragma, sluitertijd en 
ISO die past bij wat je wilt bereiken. Wil 
je meer of minder scherptediepte?

Maak een testfoto en pas indien nodig 
de omgevingsbelichting aan tot op 
het niveau dat je wilt. Meestal streef 
ik er bij buitenopnames naar om de 
omgevingsbelichting zo in te stellen 
dat ik nog detail in de lucht bewaar, 
met andere woorden dat ik geen 
overbelichte partijen in de wolken 
krijg. Het gevolg daarvan is uiteraard 
dat mijn onderwerp kans loopt om 
onderbelicht te zijn, maar daar dient 
net de flitser voor!
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Stap 2: maak je eerste flitslichtbron klaar

Eén van de geweldige voor-
delen van systeemcamera’s 
met een elektronische 
zoeker is dat je voor deze 
eerste stap geen test-fo-
to meer hoeft te maken. 
Vrijwel alle systeemcamera’s 
laten je immers toe om 
de ingestelde omgevings-
belichting al te zien in de 
zoeker, nog voor je de foto 
maakt. Bovendien geeft een 
live histogram je nog extra 
info over de belichting van 
je foto.

Systeemcamera’s

Zet je flitser – en je radiozender – aan. 
Wanneer je met meerdere flitsers wilt 
werken (zie paragraaf ‘Werken met 
meerdere losse flitsers’ in hoofdstuk 8) 
werk je één-voor-één. Kies een plaat-
sing en een lichtomvormer die past bij 
de sfeer die je wilt bereiken en voeg 

eventuele filters toe voor kleurcorrec-
ties of om creatieve redenen. Kies ook 
een passende zoom-stand voor de 
kop van de flitser: het heeft weinig zin 
om een flitser op 105 of 200 mm in te 
zoomen en hem dan te verzachten met 
een softbox of paraplu!

Stap 3: verifieer je zender en ontvanger

Zorg ervoor dat het communicatie-
systeem tussen de camera en de losse 
flitser werkt. Als je optisch werkt, richt 
de infraroodontvanger dan zo goed 
mogelijk naar de commando-flitser. 
Zorg dat zender en ontvanger op het-
zelfde kanaal ingesteld staan. Het kan 
soms handig zijn om zender en ont-

vanger standaard op een ander kanaal 
dan 1 te zetten, bijvoorbeeld op 3. 
Als je dan in de buurt van een andere 
flitsende fotograaf aan het werk bent, is 
de kans klein dat hij ook net op kanaal 3 
bezig is: de meeste mensen (behalve zij 
die dit boek gelezen hebben) laten hun 
kanalen immers standaard op 1 staan!

Stap 4: maak een testfoto

Als je manueel werkt, zou je kunnen 
beginnen met de laagste stand van je 
flitser. Dit zal echter, zeker buiten, vaak 
te laag zijn, zodat ik meestal ergens 
tussen 1/16 en 1/4 van de kracht begin. 

Wanneer ik TTL werk, begin ik vaak 
iets onder de hoeveelheid flitslicht die 
de camera voorstelt, via flitsbelichtings-
compensatie.

Stap 5: inspecteer de testfoto

Bekijk de foto op je het LCD-scherm 
van je camera of, als je zoals ik met een 
spiegelloze systeemcamera werkt, in 
de elektronische zoeker. Ik bekijk mijn 
foto’s liever in de elektronische zoeker 
dan op het LCD scherm, omdat die 
zoeker – zeker wanneer ik buiten aan 
het fotograferen ben – een veel mooier, 

helderder en contrastrijker beeld toont 
dan het LCD-scherm.
Als je tethered kan fotograferen (zodat 
je beelden rechtstreeks op een laptop 
of andere computer met een gekali-
breerde monitor kunnen binnenkomen) 
is dat nog beter, zeker in het begin.
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 Het is moeilijk foto’s beoordelen op een klein 
LCD-schermpje, zeker wanneer je in de zon 
staat. In zo’n geval kan een Hoodman Loupe 
van onschatbare waarde zijn. Deze loupe zet je 
over je LCD scherm. Niet alleen schermt dit ac-
cessoire het zonlicht af, zodat je een veel beter 
zicht op je LCD krijgt, maar de loupe vergroot 
je beeld ook enigszins.

Stap 6: pas je flitskracht indien nodig aan…

Pas je flitskracht aan op basis van wat 
je ziet op je elektronische zoeker, het 

LCD-scherm of de monitor van je 
computer.

Stap 7: …of pas de afstand 
tussen je flitser en je onderwerp aan…

Er is nog een andere, onrechtstreekse 
manier om je flitskracht aan te pas-
sen. Herinner je je de ‘Omgekeerde 
kwadraatregel’? Als de flitser te krachtig 
ingesteld staat, kan je ook gewoon 
de flitser verder van het onderwerp 
plaatsen. Als je de flitser ongeveer 40 
procent verder plaatst (bijvoorbeeld 
van 2 meter naar 2,80 meter) dan 
zal de effectieve kracht van je flitser 
halveren. Hou er echter rekening mee 
dat naarmate je de flitser verder plaatst, 
je er ook een relatief hardere lichtbron 
van maakt. Alle wetmatigheden zijn 

onderling verweven! Als je buiten in 
volle zonlicht flitst, zal de flitskracht 
meestal eerder te laag zijn, zelfs wan-
neer je flitser al op maximale kracht 
staat. In dat geval kan je je flitser dichter 
bij je onderwerp plaatsen: halveer de 
afstand en je flitser wordt eigenlijk vier 
keer zo krachtig. Deze techniek om de 
effectieve output van je flitser aan te 
passen door hem verder of dichter te 
plaatsen werkt enkel in de manuele 
modus. Immers, in TTL zal je super-
slimme camera zelf automatisch com-
penseren.
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Stap 8: …of gebruik een combinatie van beide

In de praktijk zal je vaak een combinatie 
van beide technieken gebruiken: stel de 
flitskracht in om in de buurt te komen 

van de ideale belichting en pas vervol-
gens de afstand (en oriëntatie) van de 
flitser aan voor de fijne afstemming.

Stap 9: voeg indien nodig een tweede licht toe 
en begin weer bij stap 2

Zorg ervoor dat alles in orde is voordat 
je extra flitsers, bijvoorbeeld als accent-, 
haar- of invullicht toevoegt en herhaal 
de stappen 2 tot 8. Zet niet al je flitsers 

tegelijk op: als je dan problemen in 
je foto hebt, is het veel moeilijker om 
te achterhalen door welke flitser ze 
veroorzaakt worden.

Stap 10: feliciteer jezelf!

Er zijn eigenlijk maar negen stappen, 
maar omdat stappenplannen met 
negen stappen een beetje triest zijn, 
mag je je als tiende stap terecht op 
de borst slaan: je hebt net een foto 

gemaakt met flitslicht los van je camera. 
Het was waarschijnlijk eenvoudiger dan 
je gedacht had, of niet? Wat volgt zijn 
eigenlijk allemaal variaties op hetzelfde 
thema!

 De foto linksboven toont de 
situatie na stap 1: het bepalen van 
de hoeveelheid omgevingslicht die 
ik in de foto toeliet. In dit geval was 
dat 1/40e seconde bij een diafrag-
ma van f/5,6 en een ISO-waarde 
van 400 op een Fujifilm GFX. In 
de foto rechtsboven is een eerste 
flitser van links toegevoegd (stap 
5) en een tweede flitser van rechts 
als contourlicht (stap 9). Je merkt 
dat de achtergrond in beide 
foto's dezelfde is, omdat die enkel 
door omgevingslicht en niet door 
flitslicht belicht wordt. Met dank 
aan Sooraj Subramaniam (www.
soorajsubramaniam.com)

http://www.soorajsubramaniam.com
http://www.soorajsubramaniam.com
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Case studies 
deel I:  

een beperkte 
set-up

In dit hoofdstuk bekijk ik een aantal 
praktijkvoorbeelden.  

Ze hebben één overeenkomst:  
ze werden allemaal gemaakt  

met eenvoudig materiaal.
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Klassiek paraplulicht voor een dame met klasse

Geen airco, geen ventilator, geen elek-
triciteit en zelfs geen stromend water. 
Nee, het enige pension van Pantai Bale-
kambang in Zuid-Java liep niet bepaald 
over van de voorzieningen. Maar wat 
een uitzicht!
Het strand met de fotogenieke water-
tempel leek op ieders lijstje te staan, 
die dag. Binnen één uur tijd kwamen 
niet minder dan vier huwelijksfotogra-
fen opdraven. Maar dat was nog niets 
in vergelijking met de modereportage-
ploeg die daarna het strand innam. Ik 
vroeg of ik ook een foto mocht maken 
en kreeg 1 minuut de tijd. Ik besloot 
daarom om op veilig te spelen en 
plaatste een paraplu op 45 graden links 
van het model.
Een modieuze techniek die snel 
indrukwekkende resultaten oplevert 
in TTL is de volgende: gebruik belich-
tingscompensatie op je camera om de 

omgevingsbelichting met 1 à 2 stops 
te verminderen en laat dan de flitser 
(eveneens in TTL) zijn ding doen. 
De flitsbelichting in TTL zal streven 
naar een normaal belicht onderwerp. 
Doordat de omgeving onderbelicht 
werd, krijg je een dramatische, dui-
delijk door een flitser verlichte foto, 
die automatisch de aandacht naar het 
onderwerp trekt. Het resultaat ziet er 
indrukwekkend uit en is, zoals uit het 
voorgaande blijkt, vrij eenvoudig te 
bereiken.
Ik onderbelichtte de omgeving met 
ongeveer 1 stop en liet de berekening 
van de correcte flitsbelichting door de 
camera (via TTL) uitvoeren. Wanneer 
je maar 1 minuut hebt, is dat niet het 
moment om de manuele held te gaan 
uithangen: het is eerder een kwestie 
van press & pray.
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 Nikon D90 | VR 16-85mm f/3.5-5.6G @ 25 mm | 1/250 sec. @ f/6.3 Manuele belichting (ongeveer 1 stop onderbelicht t.o.v. camerameting) | ISO 
320 | Losse SB-900 aangestuurd door ingebouwde flitser van de D90 in TTL-modus.
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 Zo zag de foto er uit zonder 
flitslicht. Door de omgeving te 
onderbelichten komt het door 
flitslicht belichte model er in de 
uiteindelijke foto extra goed uit. 

Wanneer je niet veel tijd 
hebt, kan je beter op veilig 
spelen om je shot te maken. 
Voor mij betekent dat 
meestal dat ik in TTL werk 
met een enigszins onderbe-
lichte omgeving.

‘Quick & Dirty’ TTL

Wanneer je in TTL werkt, moet je een 
paar belangrijke zaken in gedachten 
houden. Camerafabrikanten program-
meren hun elektronica zo dat het 
flitslicht zo veel mogelijk het omge-
vingslicht aanvult, zodat je de ‘perfecte 
invulflits’ bereikt. Het resultaat is een 
foto waarin je haast niet ziet dat er met 
flitser gewerkt werd (totdat je je flitser 
zou uitzetten). Dat stemt echter niet 
noodzakelijk overeen met hoe jij de 
scène wilt weergeven: gelukkig is er ook 

zoiets als (omgevings-)belichtingscom-
pensatie (‘exposure compensation’, EC) 
en flitsbelichtingscompensatie (‘flash 
exposure compensation’, FEC).
Je moet je wel het volgende belangrijke 
verschil tussen Nikon en Canon voor 
ogen houden: wanneer je met – alvast 
oudere – Nikon-camera’s aan belich-
tingscompensatie doet, dan denkt de 
camera dat je de volledige foto wilt 
onderbelichten (dus ook het eventuele 
flitslicht dat je aan de foto wilt toevoe-
gen). Je moet daarom compenseren als 
je een ‘normale’ hoeveelheid flitslicht 
op je onderwerp wil hebben. Stel 
bijvoorbeeld dat je de omgeving met 1 
stop onderbelicht, dan doe je er goed 
aan om op je camera de flitsbelich-
tingscompensatie op +1 te zetten. Die 
+1 op je flitser compenseert de -1 op 
de camera – althans voor het flitsge-
deelte van je belichting. Het resultaat 
is dan een onderbelichte achtergrond 
met een neutraal belicht onderwerp. 
Canon (en de meeste andere mer-
ken) pakken zo’n situatie anders aan: 
omgevingsbelichtingscompensatie en 
flitsbelichtingscompensatie zijn twee 

 Belgische fotograaf in een behoorlijk onmodieuze mix van flipflops, afritsbare reisbroek en 
oranje geruit shirt, op het punt zwaar te verliezen in een wedstrijdje ‘wie heeft de grootste 
paraplu?’.
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verschillende zaken. In dit geval zou 
je je flitser gewoon op TTL zetten 
(zonder flitsbelichtingscompensatie) 
en de omgevingsbelichting met 1 stop 
onderbelichten. In theorie tenminste; in 
de praktijk zijn er zo veel variabelen die 
de TTL-sterkte bepalen dat je vaak nog 
wat extra moet corrigeren. Maar heb je 

Canon en Nikon hebben 
ieder een andere aanpak 
voor wat betreft de invloed 
van belichtingscompensatie 
op TTL-flitssturing.

TTL bij Canon en 
Nikon

slechts 1 kans, dan zorgt deze benade-
ring in ieder geval dat je aardig in de 
buurt komt. Bij recentere Nikon model-
len kan je nu instellen hoe de flitsbelich-
tingscompensatie zich gedraagt: op de 
klassieke wijze of zoals Canon het doet 
(al staat het natuurlijk niet letterlijk zo 
vermeld in de handleiding!).

 Het effect van 1 klik op een preset
in Lightroom.

 Lightroom presets zijn een manier
om je foto’s in de nabewerking snel
dat tikje meer ‘punch’ te geven.
Achteraan in dit boek vind je een
25% kortingscode.
www.morethanwords.be/
piets-power-preset-pack-volu-
me-01

Alhoewel je als fotograaf natuurlijk ernaar 
streeft om een foto zo goed mogelijk in 
de camera te krijgen, speelt de nabewer-
king ook nog een belangrijke rol. In de 
eerste plaats kan je in de raw convertor 
van je keuze (zelf gebruik ik Adobe Light-
room) eventuele onvolkomenheden in je 
belichting nog wegwerken. Ten tweede 
kan je door in te grijpen op de kleur, het 
contrast en de scherpte van je foto, deze 
ook een bepaalde sfeer geven. Hiervoor 
maak ik vaak gebruik van Lightroom 
voorinstellingen (presets). Deze foto werd 
‘behandeld’ met de preset ‘Warm retro’ 
uit mijn Lightroom preset bundle ‘Piet’s 
Power Presets, Vol. 01’ (www.lightroom-
presets.be).
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Slecht licht bestaat niet

 De gedenkplaat gefotografeerd met het zachte
aanwezige licht geeft een foto die het sombere
onderwerp niet genoeg kracht bijzet.
FUJIFILM X-T1 | XF10-24mmF4 R OIS @ 24 mm
| 1/40 sec. @ f/4.5 | ISO 200

‘There is no such thing as bad light. 
Only misunderstood light’. Deze quote 
die aan oorlogsfotograaf Don McCullin 
toegeschreven wordt, zou je vrij kunnen 
vertalen als ‘Er is geen goed of slecht 
licht, hoogstens licht dat beter of minder 
goed bij je onderwerp past’. Deze case 
is een mooi voorbeeld daarvan. Tijdens 
een fotobezoek aan een Duitse militaire 
begraafplaats bij Langemark (België) 
wilde ik een foto maken van de gedenk-
stenen waarin de namen van de gevallen 
soldaten gebeiteld zijn. Het natuurlijke 
licht was door de bewolking heel zacht. 
Normaal is dit gedroomd licht om te 
fotograferen, omdat de contrasten dan 
minder hard zijn en je mooi zacht licht 



Flash! Flitsfotografie op locatie128

 Door het aanwezige licht flink te onderbelichten kon ik de belichting van het onderwerp grotendeels uit hard, gericht flitslicht laten bestaan. 
FUJIFILM X-T1 | XF10-24mmF4 R OIS @ 16.6 mm | 1/180 sec. @ f/13 | ISO 200

krijgt. Ideaal weer om een huwelijk te 
fotograferen. Maar soldatenleed staat ver 
van huwelijkseuforie. Het bestaande licht 
was eenvoudigweg te mooi en te zacht 

om de gruwel van de oorlog – elke naam 
vertegenwoordigt één gesneuvelde sol-
daat – goed weer te geven. Deze situatie 
vroeg om hard, contrastrijk licht.
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En aangezien dat niet voorhanden 
was, maakte ik het zelf. Ik zette mijn 
statief op zijn hoogste stand en zette er 
een Godox Ving V850 flitser op met 
daarop een grid zoals die van Mag-
Mod. Door de omgeving te onderbe-
lichten werd het flitslicht het hoofdlicht. 
De grid zorgt voor een contrastrijke 
lichtstraal die diagonaal het onderwerp 
verlicht. De sfeer van de belichting past 
nu veel beter bij het onderwerp, en dat 
is waar het hem bij flitslicht hoofdzake-
lijk over gaat: niet over de kwantiteit 
van licht (want die was er hier genoeg), 
maar over de gepaste kwaliteit. En in 
dat geval paste hard licht nu eenmaal 
beter dan zacht.

 Een set-upfoto van de opname. Ik gebruikte
mijn camerastatief als een geïmproviseerd
lichtstatief.
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Dit voorlaatste hoofdstuk brengt de meer geavanceerde 
accessoires en technieken van de vorige hoofdstukken in 

de praktijk.
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 Voor deze foto werden twee
relatief goedkope Godox V850
reportageflitsers gebruikt: de man-
nen vooraan werden verlicht door
een flitser in een paraplu. Omdat
ik de vrouw op de achtergrond
mee in het verhaal wilde betrekken,
verlichtte ik haar met een flitser in
een LumiQuest SBIII softbox.
FUJIFILM X-T1 | XF10-24mmF4 R
OIS @ 15.9 mm | 1/180 sec. @
f/6.4 | ISO 200



Flash! Flitsfotografie op locatie216

Motiveer je licht

 FUJIFILM X-Pro2 | XF16-55mmF2.8 R LM WR @
20 mm | 1/30 sec. @ f/9 | ISO 1.000

De fantastische Amerikaanse portretfo-
tograaf Gregory Heisler is al sedert het 
analoge tijdperk een fervent gebruiker 
van flitslicht op locatie. Een van zijn 
mantra’s is: ‘You have to motivate your 
light’. Als je flitslicht gebruikt, moet dat 
geloofwaardig in de scène opgeno-
men worden. Deze foto is daar een 
voorbeeld van. In totaal werden er drie 
lichtbronnen gebruikt. Het hoofdlicht 
is een Godox AD600B met de bijgele-
verde standaardreflector op een hoog 
statief.
Deze plaatste ik in de aangrenzende 
kamer. Ik richtte de flitser naar beneden 
en zorgde dat de lichtbundel, net zoals 
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het zonlicht, door de opening in de 
muur op Cato viel. De flitser vult dus 
het natuurlijke licht aan en de aanwezig-
heid van dat licht wordt gemotiveerd 
door de opening in de muur.
Een tweede lichtbron werd vooraan 
geplaatst, achter de camera en tegen 
de muur. Het zorgt voor invullicht.
Tenslotte verstopte ik nog een repor-
tageflitser achter de machines in de 
achtergrond om daar een beetje de 
schaduwen op te helderen.

 In deze foto plaatste ik ook nog
een draagbare rookmachine op
batterijen (de Scotty II van Smoke
Factory) tussen de stoomketels
achteraan in beeld. De rook geeft
samen met het invallende hoofd-
licht een leuk effect.
FUJIFILM X-Pro2 | XF16-55mmF2.8
R LM WR @ 24.9 mm | 1/30 sec. @
f/9 | ISO 1.000

 In deze foto van Stéphanie gebruikte ik twee flitsers: het hoofdlicht komt van rechts, het contourlicht van links. Het lijkt wel alsof het contourlicht
natuurlijk zonlicht is dat door een raamopening komt. Dat was er ook wel, maar onvoldoende. Dus plaatste ik een flitser en richtte die in dezelfde
hoek als waar het zonlicht vandaan kwam om dat zonlicht een handje te helpen.
FUJIFILM X-Pro2 | XF16-55mmF2.8 R LM WR @ 18.7 mm | 1/250 sec. @ f/4.5 | ISO 200
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 In gedachten zag ik het zonlicht 
door het raam rechts in beeld schij-
nen toen deze jongen de vloer 
van een worstelschool in Varanasi, 
India aan het gladvegen was. Maar... 
die zon stond op dat moment aan 
de andere kant van het gebouw. 
Dus plaatste ik een flitser met een 
reflector op straat en richtte die 
door het raam, om het zonlicht te 
simuleren. De aanwezigheid van 
de raamopening 'motiveert' in dit 
geval het licht.

 Fujifilm GFX 50S | GX32-64mmF4 R 
LM WR @ 33.8 mm | 1/60 sec. @ 
f/4 | ISO 1000
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To HSS or not to HSS?

High-Speed Sync is een geweldige 
uitvinding, maar zoals op pagina 149 
uitgelegd, krijg je niets voor niets. De 
prijs die je betaalt voor de flexibiliteit 
en het gebruiksgemak van High-Speed 
Sync is een verlies in efficiëntie van je 
flitser. Afhankelijk van het merk van flit-
ser en de gebruikte sluitertijd, kan dat 
snel één tot twee stops bedragen. 
Deze foto van een typische Eagle Hun-
ter uit West-Mongolië werd gemaakt 
met de Fujifilm GFX50S, een midden-
formaatcamera met een synchro-tijd 
van 1/125e seconde. Ik wilde de 110 

mm f/2 portretlens gebruiken, vergelijk-
baar met een 85 mm f/1.4 op fullframe. 
Zoals uitgelegd in het stappenplan op 
pagina 105, stelde ik eerst de gewenste 
omgevingsbelichting in. Omdat er veel 
zon was, plaatste ik de camera onmid-
dellijk op de synchro-tijd. Dat zou me 
immers voor de gewenste achtergrond-
belichting het grootste (meest open) 
diafragma geven en het mijn flitser dus 
makkelijker maken dan een langere slui-
tertijd met een kleiner diafragma. Op 
ISO 100 en 1/125e seconde had ik een 
diafragma van f/16 nodig om de achter-
grond de gewenste belichting te geven. 

 Een lensopening van f/4 bij deze 
110 mm f/2 lens op de middenfor-
maat GFX50S komt qua scherpte-
diepte ongeveer overeen met f/2,8 
bij een fullframe-camera. Ik durfde 
de lens niet volledig open te ge-
bruiken omdat ik zowel de adelaar 
als de jager scherp in beeld wou 
hebben. Door laag bij de grond te 
fotograferen, kon ik niet alleen mijn 
onderwerp er (nog) indrukwek-
kender laten uitzien, maar werd de 
voorgrond onscherp weergegeven 
wat het 3D-effect van een beperkte 
scherptediepte accentueert. 
Fujifilm GFX 50S | GF110mmF2 R LM
WR | 1/125 sec @ f/4 | ISO 400 | 6 
stops ND filter van Formatt-Hitech | 
Godox AD600B op volle kracht met 
SMDV Alpha 110 softbox.

 In deze foto zie je het effect van de motion
blur door de sluitertijd van slechts 1/125e
nog meer. In vergelijking met een foto die
op ½.000e gemaakt zou zijn (en dus volledig
scherp zou zijn), geeft deze foto de interactie
en inspanning tussen mens en dier veel beter
weer. Om actie fotografisch interessant weer te
geven, moet je dus niet altijd een snelle sluiter-
tijd gebruiken, zelfs als je camera HSS aankan.
Integendeel!
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Ik wilde de lens echter meer open 
gebruiken, rond f/4, om de achtergrond 
minder scherp weer te geven. Om dat 
te bereiken, had ik twee opties: ik kon 
het diafragma van de lens vier stops 
opendraaien naar f/4 en de sluitertijd 
vier stops verkorten naar 1/2000e maar 
een testshot leerde dat die High-Speed 
Sync combinatie teveel flitskracht ver-
kwistte. Een andere optie was om een 
ND-filter te gebruiken (zie ook pagina 
149). Ik had echter enkel een zes stops 
ND filter mee terwijl ik maar vier stops 
nodig had! De oplossing bestond er 
in om toch het zes stops ND filter te 
gebruiken en de ISO twee stops te 
verhogen naar ISO400.

 De in 2018 geïntroduceerde Go-
dox AD400 Pro vult de opening in 
de Godox-lineup tussen de AD200 
en de AD600/600 Pro. Deze 400 
Ws sterke flitser is iets minder krach-
tig dan zijn grote broer, de AD600 
Pro, maar weegt ook ongeveer 
een kilo minder. Standaard heeft hij 
geen Bowens-vatting, waardoor hij 
ook compacter uitvalt maar een Bo-
wens-adapter wordt meegeleverd 
(zie foto onderaan links). De AD400 
Pro kan uitgerust worden met een 
waslijst aan optionele accessoires en 
ook een Profoto en een Elinchrom 
adapter zullen beschikbaar zijn. Dit 
mooie compromis tussen volume, 
flitskracht en gewicht maakt de 
AD400 een interessante flitser voor 
mobiele fotografen.
Net zoals de meeste andere
Godox-flitsers is de AD400 Pro
HSS en TTL compatibel met ge-
selecteerde Nikon, Canon, Fujifilm,
Olympus, Pentax en Sony camera's.
De batterij gaat bijna 400 flitsen
op volle kracht mee en na amper
één seconde kan je al opnieuw op
volle kracht flitsen!

Het onderwerp wordt zowel door 
flitslicht als door omgevingslicht belicht. 
De man, die perfect stilzat gedurende 
de 1/125e seconde, is helemaal scherp. 
De vleugels van de adelaar daarente-
gen zijn een beetje onscherp omdat 
het beest - begrijpelijk - niet stil wou 
zitten. Ik vind het echter niet storend, 
integendeel, de lichte motion blur geeft 
wat dynamiek aan de foto.

 Het waaide geweldig tijdens deze shoot zodat we moeite hadden om de softbox op zijn plaats te
houden. De oplossing bestond er in om twee van onze Forgon expeditie-4x4’s in V-formatie te parke-
ren om zo een geïmproviseerd windscherm te maken!
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Stap uit je comfort-zone

Elke fotograaf heeft zijn eigen ‘com-
fort-zone’. Een lens, camera, onderwerp 
en type van licht waar hij of zij zich 
goed bij voelt. Zo werk ik bijvoorbeeld 
graag met zachte, grote lichtbronnen 
die zachte schaduwen geven. Maar af 
en toe probeer ik doelbewust eens iets 
anders. Zo ook bij deze foto van danser 
Bradley. Ik plaatste een Godox AD200, 
voorzien van een standaard reflector, 
bijna parallel met de muur. De reflector 
zorgt – naar mijn normen – voor hard, 
geconcentreerd licht. Ik vroeg Bradley 
om tijdens zijn sprong zijn hoofd te 
draaien ergens tussen de camera en 
het licht in. Indien hij recht voor zich 

uit zou kijken, zou zijn gezicht maar half 
verlicht zijn (split lighting). Maar door 
Bradley net ietsje meer naar (voor hem) 
rechts te laten kijken, kreeg ik het Rem-
brandt-driehoekje op zijn gezicht. Door 
de omgeving sterk onder te belichten, 
wordt de lange, door het flitslicht 
veroorzaakte schaduw een essentieel 
onderdeel van de compositie. Door de 
hoogte van het lichtstatief en de hoek 
van de flitser aan te passen kon ik de 
schaduw langer of korter maken. Dit 
experiment heeft me er alvast toe aan-
gezet om meer met hard licht te gaan 
experimenteren.

 Fujifilm X-T2 | XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS @ 31.5 mm | 1/160 sec. @ f/7.1 | ISO 200



10 Case studies deel II: meer geavanceerde technieken en set-ups   229

Het onderste uit de kan: haal meer uit je flitser

Of je nu met een kleine reportageflitser 
werkt of een zware studioflitser, vroeg 
of laat komt het moment dat je er meer 
wilt uithalen dan er vermogensgewijs in 
zit! Hieronder vind je daarom nog eens 
een samenvatting van een aantal tech-
nieken die je kan  gebruiken om het 
onderste uit je flitser te halen. Sommige 
van die technieken kwamen al aan bod, 
voor andere heb je ook wat digitale 
hulp van Photoshop nodig, wat meteen 
een mooi brugje is naar het volgende 
en laatste hoofdstuk: Flitsen en Beeld-
bewerking.

1 Zet je flitser zo dicht 
mogelijk

Van de bespreking van de Omge-
keerde Kwadraatregel weet je al dat de 
lichtopbrengst kwadratisch toeneemt 
indien de afstand tussen onderwerp 
en lichtbron verkleint. Halveer je de 
afstand, dan valt er maar liefst vier keer 
zoveel licht op je onderwerp! De hele 
redenering vind je vanaf pagina 30.

2 Werk op de synchro-tijd 
van je camera

Omdat voor je flitser niet de sluitertijd, 
maar wel de lensopening telt, maak je 
het je flitser makkelijker wanneer je op 
de synchro-tijd van je camera werkt. 
Dat is immers de hoogst mogelijke 
(reguliere) sluitertijd waarbij je flitser 
nog steeds werkt. Dus bekom je op de 
synchro-tijd meteen ook het grootst 
mogelijke diafragma en dus de groot-
ste opening waardoor je flitser in de 
ultrakorte tijd dat hij afgaat, zijn lading 
licht kan dumpen. 

3 Wees spaarzaam met het 
gebruik van High-Speed 
Sync

HSS mag dan handig zijn om over-
dag te kunnen flitsen met wijd open 
diafragma’s of om actie te bevriezen, 
houd er echter rekening mee dat deze 
techniek behoorlijk wat licht verspilt, 
zodat je makkelijk 1 tot 2 stops minder 
rendement uit je flitser haalt. Zoals het 
experiment op pagina 149 al aangaf, 
verbruik je minder flitskracht door op 
de synchro-tijd van je camera te werken 
en indien je de omgeving nog donker-
der wil maken, voor de rest ND filters 
te gebruiken dan door een equivalente 
belichting te maken met HSS. Of anders 
gezegd: een foto gemaakt op 1/250e 
seconde met een 4 stops grijsfilter voor 
je lens zal er qua omgevingsbelich-
ting net hetzelfde uitzien als een foto 
gemaakt op 1/4000e seconde zonder 
grijsfilter. Maar indien je een flitser toe-
voegt, zal de eerste foto meer flitslicht 
ontvangen dan de tweede.

 Professioneel flitsmerk Profoto 
heeft maar liefst vier reflectoren in 
zijn gamma die de lichtopbrengst 
van hun studioflitsers verhogen. 
Hier zie je de OCF Magnum die 
een meeropbrengst van 1,8 stops 
oplevert. In tegenstelling tot Profo-
to’s gewone Magnum reflector en 
de klassieke zoomreflector kan je  
op deze OCF Magnum geen ac-
cessoires zoals grids of barndoors 
monteren.
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4 Zoom je flitskop of gebruik 
een zoom-reflector

Bij de meeste reportageflitsers kan je 
de kop van de flitser zoomen tot 105 of 
200 mm. Dit concentreert het flitslicht 
waardoor het verder reikt. Uiteraard 
krijg je op die manier ook harder licht. 
Met een accessoire zoals de MagBeam 
van MagMod, kan je zelfs je licht nog 
meer concentreren. De kop van stu-
dioflitsers kan je niet zoomen, maar er 
bestaan wel speciale zoom-reflectoren 
voor, zoals die van Profoto die we op 
de vorige pagina vermeldden of die 
van Nicefoto (zie pagina 179).

 De MagBeam van MagMod met het tele lens accessoire. Deze is ondermeer bij natuur- en 
wildlife fotografen populair omdat die hun flitsers meestal niet heel dicht bij hun onderwe-
pen kunnen plaatsen zonder dat die laatste er van door gaan.

 Fujifilm GFX 50S | GF120mmF4 R 
LM OIS WR Macro @ 120 mm | 
1/125 sec. @ f/8 | ISO 125
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5 Gebruik een boom-statief 
of een lichtassistent met een 
boom-arm

Je lichtbron zelf bevindt zich meestal 
hoog genoeg om niet snel in beeld 
te komen. Het probleem zit hem 
meestal in het statief: om te vermij-
den dat dat in beeld komt, moet je je 
licht soms verder zetten dan ideaal is. 
Een boom-statief of een assistent met 
manuele boom-arm, zoals de Lastolite 
Non-Rotating Extending Handle (zie 
ook pagina 187) komt in zo’n gevallen 
van pas om je licht zo dicht mogelijk bij 
je onderwerp te zetten.

Deze vijf tips zijn bedoeld om toe te 
passen tijdens de opname. Je kan er 
echter ook voor kiezen om je flitser 
doelbewust in beeld te laten komen 
omdat je weet dat je hem in de nabe-
werking er terug uit kan halen. Behalve 
om meer en zachter licht te creëren, 
zijn er nog een paar andere redenen 
waarom je dit zou kunnen overwegen. 
In het volgende hoofdstuk, Flitsfotogra-
fie en beeldbewerking, komen we hier 
op terug.

 Een boomstatief laat je toe om je flitser dichter (of boven) je onderwerp te zetten zonder 
dat het statief zelf in beeld vormt. Zorg voor voldoende tegengewicht. Werk je vaak met 
een boomstatief, dan is een ‘pack and head’ flash systeem handiger dan een ‘all-in-one’, 
omdat in dat laatste geval het volledige gewicht van de flitser en de eventuele lichtom-
vormer aan het uiteinde van het boomstatief komt te hangen. De Godox AD600B die ik 
voor deze foto gebruikte, is van het all-in-one type, maar dankzij de H600B losse flitskop 
(zie pagina 193) kan ik hem makkelijk omvormen tot een pack and head systeem waarbij 
het zwaarste deel van de flitser als tegengewicht dienst kan doen. Zeker bij zwaardere 
lichtomvormers gebruik je best nog een extra tegengewicht.

 Set-upfoto van de foto van Barre 
(www.barrebmx.com) op de vol-
gende pagina. In donkere ruimtes 
zijn grids (roosters) heel belangrijk 
om je licht nog meer te richten en 
ongewenst strooilicht te vermijden. 
Door een striplight plat op de 
vloer te leggen, kon ik een mooie 
highlight op de ketting creëren. 

http://www.barrebmx.com
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‘Hét Nederlandstalige referentiewerk
over flitsfotografie’
– Serge Van Cauwenbergh | www.fotografieblog.be

Benieuwd hoe deze foto tot stand kwam? 
Op pagina 229 vind je de lichtopstelling!

www.morethanwords.be

Weinig accessoires kunnen je foto’s zo verbeteren als 
een flitser. Tegelijkertijd boezemt het gebruik ervan 
veel fotografen angst in. In dit boek neemt flitsexpert 
Piet Van den Eynde je mee in deze boeiende wereld 
aan de hand van tientallen praktische case-studies, 
tal van nuttige tips en handige lichtopstellingen. 
Ook meer gevorderde technieken zoals het werken 
met meerdere en meer krachtige flitsers op locatie, 
komen aan bod. Na het lezen van dit boek heeft 
flitsfotografie voor jou geen geheimen meer en kan je 
zelf de prachtigste flitsfoto’s maken!

Piet Van den Eynde zet overal ter wereld zijn flitsers in 
om sprekende portretten te maken. Als ervaren trainer 
kent hij de vragen waar beginnende flitsfotografen 
mee worstelen én de technieken die meer gevorderde 
gebruikers interesseren. 
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