
Flitsen met een reportage 
flitser



Programma
• Hoe werkt licht 
• Wat is het richtgetal 
• Lichtmeting - (E)TTL/handmatig 
• Flitsbelichtingscompensatie 
• Eerste en tweede gordĳn 
• Flitsen met korte sluitertĳden (overdag) 
• Flitsen met weinig licht en kunstlicht 
• Flitsen van objecten (bv paddestoelen) 
• Flits modificeren: bouncen en tegenhouden 
• Draadloos flitsen 
• Stroboscoop 

• TUSSENDOOR VEEL OEFENEN



Hoe werkt licht
• Met licht creëer je schaduwen 
• Met schaduwen creëer je diepte en textuur 
• Lichtbron groot = zachte schaduwen 
• Lichtbron klein = harde schaduwen 
• Lichtbron dichtbĳ = donkere schaduwen 
• Lichtbron ver weg = lichte schaduwen



Wat is het richtgetal
• Iedere flits heeft een minimale en maximale flitsafstand 

bĳ een gegeven diafragma en ISO waarde 
• Het typenummer van je flits is meestal gerelateerd aan 

het richtgetal (480=48, 320=32) 
• Richtgetal is de maximale flitsafstand bĳ een 

diafragma van F1.0 en ISO 100 in meters 

• Flitsafstand = Richtgetal/diafragma 
• Bĳvoorbeeld: Flitsafstand = 58/5.6 = 10.4 meter



(E)TTL vs handmatig
• TTL = Through The Lens - er zĳn twee flitsen. De 

eerste flits is een meetflits om te bepalen hoe hard de 
flitser moet flitsen. 

• Op handmatig moet je zelf de sterkte instellen. De 
benodigde flitssterkte is afhankelĳk van de ISO, 
Diafragma en afstand… NIET VAN DE SLUITERTĲD!



Flitsbelichtingscompensatie
• Met de flitsbelichtingscompensatie, kan je harder of 

zachter flitsen 
• In combinatie met de gewone belichtingscompensatie 

kan je de verhouding tussen omgevingslicht en 
flitslicht regelen



Eerste en tweede gordijn
• Eerste gordĳn: flits aan het begin van de sluitertĳd 
• Tweede gordĳn: flits aan het eind van de sluitertĳd



Flitsen met korte sluitertijden
• De sluitertĳd wordt bĳ flitsen meestal beperkt op 

ongeveer 1/200. Gevolg hiervan is dat het overdag met 
veel licht meestal niet lukt om te flitsen. Bĳ 1/200 
worden je foto’s dan overbelicht. 

• Op de meeste flitsen zit een high speed functie, met 
deze functie kan je dan toch met kortere sluitertĳden 
flitsen. Echter wordt de kracht van je flits dan wel 
minder. 

• Zoek de high speed functie op je flitser!!





Flitsen met weinig licht
• Gebruik diafragma voorkeuze om het omgevingslicht 

mee te kunnen gebruiken 
• Balanceer omgevingslicht en flitslicht met de 

flitsbelichtingscompensatie en belichtingscompensatie 
• Balanceer de kleur van het omgevingslicht met 

kleurfilters



Objecten flitsen 
(bv paddestoelen)

• Zachtere schaduwen maken (hoe doe je dat?) 
• Flits van achteren (losmaken van de achtergrond) 
• Flits door het object heen 
• Flits (schuin) van voren, balanceren omgeving/flitslicht



Flits modificeren
• Het doel is meestal om het oppervlak van de flits 

groter te maken, waardoor de schaduwen zachter 
worden 

• Bouncen via muur/plafond/scherm 
• Licht tegenhouden 
• Vaak wordt de flits door fotografen recht omhoog 

gericht. Dit geeft lelĳke schaduwen. Beter is om naar 
achteren of schuin naar achteren te richten. 
Voorwaarde is natuurlĳk wel dat je een licht plafond 
hebt



Draadloos flitsen
• De meeste moderne camera’s in combinatie met een 

moderne flits, kunnen draadloos met elkaar 
communiceren. Op deze manier kan je dan TTL flits 
draadloos gebruiken. 

• Draadloos kan ook met triggers, je hebt simpele en 
TTL triggers. Bĳ een simpele trigger moet je handmatig 
de flitssterkte instellen.



Stroboscoop flitsen
• Functie die de meeste reportage flitsers hebben 
• Leuk om creatieve dingen mee te doen, bv. sporter die 

zĳn ding doet.. Beweging in één foto vastleggen. 
• Demo: autootje
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