Macro fotografie is volgens velen één van de moeilijkst uit te voeren vormen van fotografie doordat je zo
dicht op je onderwerp zit en dat je diafragma ver open is je slechts enkele millimeters hebt om scherp te
stellen (met waardes als F1.8 of F2.8 op die afstanden wordt de achtergrond al heel snel onscherp). De
kleinste beweging (van de fotograaf of van het onderwerp) verlegt de scherpte weer naar een punt waar je dit
liever niet hebt. Je kunt dan een kleiner diafragma kiezen, waardoor je het scherptedieptegebied vergroot
maar vaak moet je diafragma wijd open omdat je anders te weinig licht hebt.
Je hebt er geen superdure lenzen voor nodig (kan natuurlijk wel, hoe dichter je bij je onderwerp kunt
scherpstellen des te duurder de lens wordt), je kunt het doen in je eigen tuin als je daar een interessant
onderwerp hebt en het kan hele verrassende resultaten opleveren. Eigenlijk kun je voor elk fotografisch
onderwerp een macro foto bedenken. Alledaagse voorwerpen worden in close-up vaak een erg interessant
onderwerp.

Macro fotografie komt neer op het nemen van close-ups van alledaagse voorwerpen. De meeste camera’s
hebben standaard een macro stand, vaak aangeduid met een tulp als icoon. Voor macro fotografie zijn twee
waarden van belang.
De eerste is de scherpstelafstand van de lens, hoe dichter je met de lens op je onderwerp nog scherp kunt
stellen des te beter. Voor spiegelreflex camera’s zijn speciale macro lenzen en tussenringen te koop, maar
vaak staat op een telezoom (tot ongeveer 150mm) of een 50mm lens ook al een tulp icoon. Dit geeft aan dat
de scherpstel afstand van de lens dichtbij genoeg is om kleine voorwerpen groot in beeld te krijgen. Op mijn
50mm lens staat een tulpje met de waarde 0.45m, dit betekent dat de lens vanaf 45cm scherp kan stellen op
het voorwerp. Op mijn 28-135mm lens staat dat deze scherp kan stellen op een halve meter. Maar dankzij de
zoomcapaciteiten van de lens kun je een onderwerp toch heel close in beeld krijgen op deze afstand. Beter
echter is een echte macro lens. Deze stellen scherp tot op enkele centimeters.
De tweede belangrijke waarde is de reproductiefactor. Deze staat in de vorm van een verhoudingsgetal op
de lens. Bijvoorbeeld “1:1″. Dit geeft aan dat het object even groot op de sensor wordt geprojecteerd als dat
het echt is.

Is het onderwerp net zo groot als de sensor, dan kun je met een 1:1 waarde hem beeldvullend in beeld
krijgen. Houd hierbij rekening met de 1,5-1,6 vergrotingsfactor die niet full-frame digitale camera’s hebben,
je hebt dus genoeg aan een verhouding van 1:1,6. Er zijn ook lenzen die een reproductiewaarde hebben van
3:1. Dit betekent dat elke mm drie keer zo groot op de sensor terecht komt. Maar die zijn dan ook duur. Hoe
groter het voorwerp, hoe vaker je genoeg zult hebben aan grotere verhoudingen. 1:4 is beter te doen met een
grote roos dan met een sneeuwklokje.

Apparatuur
Een manier om macro foto’s te maken (als je geen lenzen hebt die geschikt zijn voor het scherp stellen op
korte afstand) is de compactcamera. Voor de prijs van een goede macro lens heb je camera’s die makkelijk in
je zak passen en prima geschikt zijn om dichtbij scherp te stellen. Echter, de creatieve toepassingen van deze
macrostand op de compactcamera is veel beperkter door het erg grote scherptediepte (zie hierna) gebied en
(vaak) het ontbreken van de mogelijkheid het diafragma met de hand in te stellen.
Scherptediepte (Depth of Field) is een zone in het onderwerp die scherp wordt afgebeeld. Voorwerpen die
dichter bij of verder weg liggen dan het voorwerp waarop scherp is gesteld, worden dan onscherp
weergegeven. De scherptediepte kan worden vergroot (zodat het gebied dat scherp wordt afgebeeld zich
uitbreidt) door een diafragma in te stellen dat het gebruikte lensoppervlak verkleint, maar dit gaat dan ten
koste van de lichtsterkte. Naast het diafragma zijn de afstand tot het scherpstelpunt en de brandpuntafstand
van de lens de factoren die de scherptediepte bepalen. Je ziet de werkelijke scherptediepte niet in de zoeker
vooraf omdat het diafragma zich pas sluit op het moment van de opname. Je “ziet” dus altijd de foto zoals
deze wordt gemaakt met de grootste lensopening. Veel camera's hebben een knop waarmee je de lensopening
handmatig kan sluiten op de werkelijke stand. Het beeld wordt dan wel wat donkerder, de lensopening is
tenslotte kleiner, maar je kan wel precies zien hoe groot het scherptediepte gebied is. Deze functie heet
meestal scherptediepte-controle. Zoek even uit of uw camera dit heeft.

Voor spiegelreflex camera’s kan het de moeite waard zijn eerst naar een close-up lens te kijken. Een closeup lens is eigenlijk een “vergrootglas” die je aan de voorkant van je lens schroeft en die het mogelijk maakt
om dichter bij scherp te stellen. Nadeel is wel dat de randen onscherpte kunnen vertonen bij maximaal open
diafragma en/of volledige zoom.

Tussenringen worden tussen de lens en de body geplaatst en zorgen ervoor dat je dichter op je object kan
komen en dus ook dichterbij scherp kan stellen. Hierdoor kan je extremere macro’s maken. Tussenringen zijn
te combineren met meerdere tussenringen en/of converters. Het voordeel van tussenringen is dat de optische
kwaliteit van de lens niet wordt beïnvloed. Het nadeel is dat je je object dichter moet benaderen.
Tussenringen zijn er van diverse merken. De setjes van Kenko en Soligor (12,20 en 36mm) kosten rond de
150,- en zijn prima van kwaliteit.
Als je voor het echte (macro)werk wilt gaan zul je moeten kiezen voor een specifieke macrolens. Met deze
lenzen kan je echt 1 op 1 of nog groter fotograferen. Daarnaast zijn macrolenzen specifiek voor dit doel
gemaakt waardoor ze vaak scherper zijn dan normale lenzen met name in het gebied tussen de 25-50 cm
afstand tot het object. Omdat de meeste digitale reflexcamera`s tegenwoordig een 1,5x of 1,6x
verlengingsfactor hebben is een 90mm of 105mm macrolens meestal al voldoende. Er zijn in de handel ook
50mm macrolenzen verkrijgbaar maar houdt er rekening mee dat u hiermee heel dichtbij uw onderwerp moet
komen. De 150 mm macrolens van Sigma is heel geschikt voor de fotografie van insecten en andere
bewegende beestjes vanwege de HSM techniek (een scherpstelmotor in de lens) waardoor deze erg snel
scherp stelt. Ook kun je voor 180mm lenzen kiezen, hiermee kun je nog verder van je onderwerp af gaan
staan, maar die zijn relatief zwaar.
Dus hoe hoger het brandpunt, hoe verder je van het onderwerp af kan (moet?) blijven.
Een belangrijk hulpmiddel (soms onmisbaar) is het statief. Denk bij eventueel gebruik van een statief er aan
dat als het statief ook gebruikt wordt voor macrofotografie het belangrijk is dat het statief erg laag bij de
grond moet kunnen komen. Een ander voordeel is het als de poten onafhankelijk van elkaar kunnen worden
ingesteld. Ook een goed tafelstatief kan werken.

Flitser Helaas (maar ook juist weer de uitdaging?) groeien bijvoorbeeld paddestoelen e.d. Vaak op plaatsen
waar het niet zo licht is. Onder struiken of bomen. Als er geen licht genoeg is of als het licht niet van
voldoende kwaliteit is dan kan er gebruik worden gemaakt van de flitser. Een erg nuttig en soms wat
onderschat hulpmiddel. De ingebouwde flitser is niet geschikt voor de macrofotografie omdat deze, als het
onderwerp erg dichtbij is, over het onderwerp heen flitst. Ook geeft deze soms teveel licht. Een losse flitser
kan dan de oplossing zijn. Deze flitser kunnen vaak los van de camera worden gebruikt, vaak zelfs
draadloos. Heeft u een losse flitser, onderzoek dan even of de flitser ook los van de camera kan worden
gebruikt. Niet alle flitsers ondersteunen draadloos flitsen en ook niet alle camera ondersteunen dit. De

gebruiksaanwijzing geeft uitkomst en anders even langskomen bij Foto Roos.

Zonder flits

Met flits

Reflectiescherm Een reflectiescherm is een scherm dat in de fotografie gebruikt wordt om licht te
reflecteren. Licht van de hoofdbron (zon, studiolampen of flitsers) wordt via het scherm gereflecteerd om
bijvoorbeeld schaduwpartijen van het onderwerp op te lichten. Hierdoor worden schaduwen minder
zwart/donker, wat over het algemeen een prettiger beeld geeft. Reflectieschermen zijn er in verschillende
kleuren waarbij men kan stellen dat de kleur van het scherm de kleur van de reflectie is.
De schermen zijn er in vele soorten, maten en vormen en min of meer opvouwbaar/flexibel, zodat ze
makkelijk mee te nemen zijn voor op locatie. Allerlei materialen zoals wit papier of karton zijn geschikt om
als reflectiescherm te gebruiken.
Ook kan een reflectiescherm als achtergrond worden gebruikt. Probeer dan wel dit scherm onscherp te

krijgen dmv de scherptediepte.

Reflectie scherm als achtergrond

Foto’s maken
Gaan we kijken naar het daadwerkelijk maken van de foto. Zoals eerder al gezegd, wat macrofotografie nu
zo moeilijk maakt is dat doordat je zo dicht op je onderwerp zit en dat je diafragma ver open is je slechts
enkele millimeters hebt om scherp te stellen (met waardes als F1.8 of F2.8 op die afstanden wordt de
achtergrond al heel snel onscherp). De kleinste beweging (van de fotograaf of van het onderwerp) verlegt de
scherpte weer naar een punt waar je dit liever niet hebt. Je kunt dan een kleiner diafragma kiezen, waardoor
je het scherptedieptegebied vergroot, maar vaak moet je diafragma wijd open, omdat je anders te weinig licht
hebt.
Deze problemen verminder je met een statief. Hiermee kun je heel precies bepalen waar de scherpte komt te
liggen en sluit je uit dat je camera beweegt tijdens het afdrukken en doordat je met een statief werkt kun je
ook een langere sluitertijd hebben en kun je dus een kleiner diafragma kiezen om meer scherpte in de foto te
brengen.

Het is bij macrofotografie een voordeel als scherm van de reflexcamera van te voren het beeld kan
weergeven. Als je geen live-view scherm hebt moet je met je oog door de zoeker kijken om de compositie te
bepalen. Je moet dus echt op je hurken of gaan liggen. Je ziet dat nieuwe spiegelreflexcamera’s wel steeds
meer gebruik gaan maken van deze ‘Live View’ functie. Hiermee zie je op het LCD scherm van de camera
wat de compositie is en kun je dus iets meer afstand van je camera nemen.

Het mooiste van macro foto’s vind ik dat je een prachtige onscherpte kunt krijgen in de achtergrond door te
spelen met het diafragma . Je kunt een onderwerp met bestaand licht, flitsers of refelctiescherm heel mooi
uitlichten, maar ook creatieve keuzes maken door juist wel of juist niet bepaalde delen van het onderwerp
scherp in beeld te brengen. Let trouwens op, bij macro foto’s kan het soms nodig zijn om relatief kleine
diafragma’s (hoge waarden) te gebruiken als je het onderwerp helemaal scherp in beeld wilt krijgen (nog niet
eens om de achtergrond scherp te krijgen). Probeer daar mee te experimenteren als je onderwerp niet weg
kan lopen, het beste diafragma is afhankelijk van de afstand tot het onderwerp, de afstand tussen onderwerp
en achtergrond, de beschikbaarheid van een statief (hoeveelheid licht om de foto onbewogen te laten), etc.
We zullen dit in de praktijk oefenen.

Grote lensopening(2,8)

gemiddelde lensopening (8)

kleine lensopening (16)

Als laatste nog een tip voor het fotograferen van bewegende onderwerpen, vaak zijn dit insecten. Doordat ze
zo beweeglijk zijn heb je een snelle sluitertijd nodig en ook moet je een grotere afstand tot het onderwerp
bewaren (anders vliegen/ lopen ze weg). Een goed moment om insecten van dichtbij te fotograferen is in de
ochtend of na een zomerse bui. Ze moeten dan nog opwarmen en drogen voordat ze kunnen gaan vliegen en
ze blijven dan mooi stil zitten.
Succes en kijk thuis even na of jouw camera/ flitser combinatie draadloos flitsen ondersteund.
Kijk ook in de gebruiksaanwijzing na of jouw camera “scherptediepte controle” heeft.

En tenslotte, neem je statief, eventueel reflectiescherm, tussenringen, macrolens of close-up filter mee als je
deze hebt. We zullen er zelf ook enkele meenemen maar we hebben er niet genoeg voor iedereen. Dat wordt
dus samenwerken.
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