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Bespreekpunten 

! Theorie 
! Flitskracht & flitsafstand 

! Scherpstelpunt & flitsafstand 

! High speed flitsen 

! Beheersen van de flitskracht 

! Wat doen we niet? 
! Flitsen op 1e en 2e gordijn 

! Off camera flitsen 

! Praktijk 
! 2 voorbeelden 

! Zelf aan de slag?



Lelijke flitsfoto’s 
(van internet geplukt)



 
Flitstechniek: Through The Lens (TTL) 
On-camera flitsen



Flitskracht & Flitsafstand
Er is een minimale en maximale flitsafstand voor de flitser 
! Deze is afhankelijk van de flitskracht van de flitser zelf 
En: 
De flitsafstand worden korter door: 
! Diafragma: een hoger diafragma (bv F16) vraagt veel (flits)licht en geeft een kortere 

flitsafstand. 
! ISO waarde: een lagere ISO geeft een kortere flitsafstand 
! Brandpuntsafstand: een kleinere  brandpuntsafstand (=bredere beeldhoek) geeft een 

kortere flitsafstand 
NB: de sluitertijd heeft dus GEEN invloed op de flitsafstand! 



Scherpstelpunt & Flitsafstand

! Binnen de minimale en maximale flitsafstand is echter maar één afstand 
waarop het onderwerp goed belicht is: het is de afstand waarop scherp 
wordt gesteld!



Foto’s

! Als je een flitsfoto maakt, moet je rekening houden met:  
! De belichting van de achtergrond (staat los van je flitsinstellingen) 

! Het onderwerp (is afhankelijk van je flitsinstellingen)



Foto met een ‘lichte achtergrond’
- Instellingen: ISO 100, 50 mm lens, F 4,5 en 1/60 sec. 

- Stap 1: belicht de achtergrond goed uit. 
- Stap 2: maak dezelfde foto met flitser.



High speed flitsen
▪ Maximale synchronisatietijd: Bij gewoon flitsen is de 

maximale sluitertijd 1/200 sec. Indien deze langer wordt, 
dan wordt een zwarte band op de foto zichtbaar 
(afkomstig van sluiter gordijn). 

▪ Oplossing: High speed flitsen



Foto met een ‘donkere achtergrond’

! Instellingen: ISO 100, 50 mm, F 9.0, 1/1000 sec 

! Stap 1: belicht zodanig dat je een zwarte foto hebt. 

! Stap 2: Maak dezelfde foto met flitser 

! NB1: flits op ‘high speed’ 

! NB2: denk aan strooilicht!



Beheersen van flitskracht 
(belichtingscompensatie en flitscompensatie)
! De totale flitskracht wordt óók berekend naar gemiddeld 18% grijs: 

belichtingscompensatie kan dus nodig zijn. 
! Gebruik in plaats van matrixmeting: centrummeting of spotmeting 

! Compensatie van de flitskracht (via instellingen van je flitser) 
! NB: 

- bij belichtingscompensatie beïnvloed je de belichting van de gehele foto (incl 
achtergrond),  

- bij flitscompensatie wordt alleen de hoeveelheid flitslicht op het onderwerp aangepast.


