
Tips van de ZOOM-DVD nr. 4/2009 over Flitstechnieken met  
toelichtingen 

 
Tip 1: Een losse flitser kan iets toevoegen aan de foto. Om van een flitser optimaal 
gebruik te kunnen maken moet je goed weten hoe een flitser werkt. Lees daarom de 
handleiding goed door en oefen er veel mee. 
 

toelichting 
Het richtgetal van een flitser is een maat voor de lichtopbrengst en is gelijk aan het 
product van de afstand (flitser tot object) en de benodigde diafragmawaarde. Hoe hoger het 
richtgetal, des te krachtiger is de flitser. Een flitser met een richtgetal van 28 b.v. wordt 
gebruikt om een onderwerp op 5 meter afstand van de flitser te fotograferen. Het te 
gebruiken diafragma is f/5,6 want 28 / 5 (richtgetal/afstand) = 5,6. Met diezelfde flitser en 
een lichtsterke lens met maximale opening f/1,4 kan tot een afstand van 20 meter (28/1,4) 
gefotografeerd worden. 

 
Tip 2: Gebruik de TTL stand van de flitser voor goed belichte resultaten als je het jezelf 
niet al te moeilijk wilt maken.  
 

toelichting 
De belichtingsautomaat van de camera wil altijd de opname herleiden tot gemiddeld grijs. 
Lichte onderwerpen zullen daarom wat moeten worden overbelicht en donkere 
onderwerpen wat onderbelicht. Dit wordt ingesteld op de flitser met de +/- toets (- is 
onderbelichten en + overbelichten). 
 
TTL (Through The Lens) is een techniek om door de lens van een camera bepaalde 
metingen te verrichten, meestal de lichtsterkte. Wanneer een camera een foto maakt met 
flits, dan wordt de hoeveelheid licht die terugkaatst op de film/sensor in de camera 
gemeten terwijl de sluiter open staat. Wanneer voldoende licht het film/sensor vlak heeft 
bereikt wordt automatisch de flitser afgesloten.  
E-TTL is een methode van Canon om ook bij digitale fotografie een goede belichting te 
verkrijgen met behulp van een flitser. Bij E-TTL wordt er een korte flits gegeven vlak voor 
de werkelijke foto wordt genomen. Deze voorflits, die praktisch niet te zien is, wordt 
gebruikt om de belichting van de flitser af te stemmen met het diafragma en de sluitertijd.  
E-TTL(II) is een verbetering van de techniek om de belichting te berekenen waarbij ook 
rekening gehouden kan worden met de afstanden waarop is scherp gesteld, de 
aanwezigheid van meer en mindere reflectieve voorwerpen in een beeld etc. 
D-TTL en I-TTL van Nikon is een vergelijkbare techniek, en andere fabrikanten hebben 
soortgelijke systemen ontwikkeld: Bij de SB-600 b.v. wordt bij de TTL BL (BL = balans) 
stand rekening gehouden met een evenwichtige belichting van hoofdonderwerp en 
achtergrond. In de TTL stand wordt het hoofdonderwerp correct belicht ongeacht de 
helderheid van de achtergrond. 

 
Tip 3: Indirect flitsen geeft bijna altijd betere resultaten.  
 

toelichting 
Draai de flitskop van de flitser naar een licht vlak waardoor het flitslicht terug gekaatst kan 
worden, b.v. plafond of zijmuur. Pas op voor gekleurde vlakken die een kleurzweem 
kunnen geven.  



Voor een lichtje in de ogen van een model kan het witte kaartje uit de flitser worden 
getrokken of een stukje wit papier achter op de flitser worden bevestigd dat een deel van 
het flitslicht naar voren kaatst. 
 

Tip 4: Voor het maken van een goede foto is het vaak nodig om een balans te creeeren 
tussen bestaand licht en flitslicht. Deze balans kan worden afgeregeld met de sluitertijd. 
Het flitslicht zelf kan worden afgeregeld met het diafragma. Experimenteer hiermee, 
maar let altijd op de synchronisatietijd. 
 

toelichting 
Stel op de camera deze waarden in de M-stand in en zet de flitser in de TTL-stand. De 
gekozen sluitertijd moet wel binnen de synchronisatietijd van de camera vallen om te 
voorkomen dat achteraf maar een deel van de opname door het flitslicht belicht is. 
 
De synchronisatie werkt als volgt: Wanneer je de sluiterknop van je camera indrukt, en je 
gebruikt de flitser, dan gebeuren er een aantal dingen: 
- de spiegel klapt omhoog 
- het sluitergordijn gaat open  
- de flitser ontsteekt 
- het sluitergordijn gaat dicht 
- de spiegel klapt weer terug 
De flitser ontsteekt als het  sluitergordijn helemaal open is, anders zou je een onevenredig 
belichte foto krijgen. De tijd dat de sluiter geheel geopend is noemen we de flits-
synchronisatietijd. Voor moderne camera's is deze tijd 1/125 tot 1/250 seconde. 
     

Tip 5: Bij gebruik van het tweede gordijn (rear sync) gaat er een nieuwe (foto) wereld 
voor je open. Experimenteer er mee. 
 

toelichting 
Het eerste en tweede gordijn werkt als volgt. Op de meeste camera’s zit een zgn. 
vertikaal sluitergordijn. De film/sensor wordt het eerst belicht aan de onderzijde, als het 
sluitergordijn naar boven (verticaal) open gaat. Dit wordt het eerste gordijn genoemd. Is de 
sluiter helemaal open en de ingestelde sluitertijd aan het verlopen, dan begint een ander 
gordijn te sluiten: weer van beneden naar boven. Dit gordijn wordt het tweede gordijn 
genoemd. Tijdens een ‘normale’ flitssessie synchroniseert de flitser op het eerste gordijn, 
d.w.z. als het eerste gordijn helemaal open is wordt de flits ontstoken. Nu hebben vrijwel 
alle moderne flitsers een zeer korte flitsduur, vanaf  een 1/800 seconde of korter. Stel nu 
dat je ’s avonds in het donker een rijdende auto fotografeert met je flits en de sluitertijd van 
je camera is ingesteld op bv. 1/60 sec. Dan krijg je een vreemd effect: het licht van bv. de 
achterlichten ‘loopt’ als een rode streep richting de voorkant van de auto. De oorzaak van 
dit effect is dat, zodra het eerste sluitergordijn helemaal open is de flitser flitst. Deze flits 
duurt bv. 1/800 sec. en na deze korte flits staat de sluiter nog steeds open en de film/sensor 
registreert keurig de verlichting van de auto in de rijrichting. 
Synchroniseer je evenwel op het tweede gordijn, dan ontsteekt de flitser net voordat dit 
sluitergordijn begint te sluiten. Vòòr deze flits stond de sluiter open (1/60 sec) en 
registreerde keurig de -in dit voorbeeld- de achterlichten van de auto, dàn pas de flits met 
als resultaat dat de achterlichten ‘achter’ de auto een streep vertonen. 

  



Tip 6: Zie je flitser als een basis apparaat waaraan je allerlei hulpmiddelen kan 
toevoegen, waarmee je je eigen stijl kan ontwikkelen en je de kwaliteit van je foto’s kan 
verbeteren.  
 

toelichting 
Te koop, maar vaak ook met eenvoudige hulpmiddelen zelf te maken, zijn b.v. een softbox, 
grote bouncer, difuus kapje, flitsbeugel, enz. Een beschrijving van het maken van deze 
hulpmiddelen staat in het boek Creatieve digitale fotografie van Chris Gatcum, uitgave 
Librero, kost € 9,95. Met een snoer of een draadloze afstandsbediening voor je flitser ben 
je veel flexibeler en heb je de mogelijkheid om op afstand en/of uit verschillende hoeken te 
flitsen. 

 
Tip 7: Een flitser is een essentieel hulpmiddel om balans te creeeren tussen licht en 
donker op je foto. Maak er gebruik van.  
 

toelichting 
Wanneer je b.v. een hoofdonderwerp hebt wat je wil flitsen, en de achtergrond wordt 
daardoor niet goed belicht, doe dan het volgende: Meet eerst de achtergrond en neem de 
verkregen waarde over in de M-stand van je camera. Zet de camera op TTL voor het 
maken van de foto. Wanneer de achtergrond wat onderbelicht moet worden, stel dan de 
sluitertijd van de camera in op een kortere waarde. Als het hoofdonderwerp (wat geflitst 
wordt) wat donkerder moet worden, stel dan het flitslicht wat lager in door het instellen 
van een min waarde op je flitser. 

 
Tip 8: Het gebruik van kleurfilters op de flitser wordt vaak onderschat. Een wereld van 
mogelijkheden gaat voor je open wanneer je er mee aan de slag gaat.  
 

toelichting 
Het licht van de flitser heeft b.v de kleur van daglicht en in een omgeving met andere 
lichtbronnen krijg je rare effecten. TL licht kan er, in combinatie met flitslicht, dan groen 
uit zien. Dit kan voorkomen worden door een groen filter voor de flitser te plaatsen 
waardoor de kleur van het flitslicht gelijk wordt aan die van TL licht. De rare 
kleurverschillen verdwijnen dan. De witbalans van de camera wordt dan uiteraard ook op 
TL licht gezet. 
Een andere mogelijkheid is om extra kleureffecten te bereiken. Met een oranje filter op de 
flitser b.v. krijgt het onderwerp, geflitst in daglicht met de witbalans van de camera op 
daglicht, een oranje kleur. Verander je dan de witbalans van je camera naar lamplicht (is 
oranje), dan is het onderwerp neutraal van kleur maar wordt het daglicht in de achtergrond 
blauw. 

 
Tip 9: Sommige fotografen zweren bij bestaand licht, maar dat kan erg wisselend zijn. 
Met flitslicht kan je eindeloos varieren en kan je je creativiteit botvieren. Meerdere 
flitsers kunnen gelijktijdig draadloos aangestuurd worden door de camera en kunnen 
individueel ingesteld worden. Flitsen is niet eng. Je moet het gewoon gaan doen! 
 
De weergave van de tips en de toelichting zijn opgesteld door Gerrit Valkenwoud met 
toevoegingen van Ton van der Woude  
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