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Dit eBook is een aanvulling op
Flitsen met een Reportageflitser. 
Het bevat 12 uiteenlopende flitsfoto’s 
met uitleg over hoe ze zijn gemaakt. 
 
Net als in een kookboek leer je stapsge-
wijs hoe je de flitsfoto zelf kunt maken. 
En zoals je een gerecht naar eigen smaak 
aanpast, geldt dat ook voor de foto’s. 
Geef er gerust je eigen draai aan.

Veel flitsplezier!

Sonja van Driel

Over het eBook

In dit eBook refereren wij naar paragrafen uit 
Flitsen met een Reportageflitser Zorg ervoor 
dat je het boek bij de hand hebt.
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Over het eBook Benodigde apparatuur

Statief

Manuele of TTL flitser
Manuele of TTL triggerset of flitskabel

Spiegelreflex- of systeemcamera
met standaard zoomlens
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Benodigde kennis over flitsen - de manuele flitsmodus

Hoe hoger de ingestelde flitskracht, des te langer de flitsafstand.
Hoe lager de ingestelde flitskracht, des te korter de flitsafstand.

Alle uitgelichte foto’s geven de flitskracht aan die is ingesteld in de manuele flitsmodus. 
Voor volledige uitleg over de manuele flitsmodus, zie paragraaf 3.1 en 3.2.

!



Benodigde kennis over flitsen - de manuele flitsmodus
Op een aantal flitsers wordt geen flitsafstand weergegeven. Maar altijd geldt het volgende: 

korte flitsafstand lange flitsafstand

! Hoe hoger de ingestelde flitskracht, des te langer de flitsafstand.
Hoe lager de ingestelde flitskracht, des te korter de flitsafstand.



Ongeacht de kracht van een flitser wordt de flitsafstand bepaald door de volgende camera-instellingen.

1600ISO
400ISO        
100ISO

70mm
35mm      
18mm

ISO
paragraaf 1.6 

Sluitertijd
paragraaf 4.6 

1/125sec
1/1000sec       
1/8000sec

Diafragma
paragraaf 1.5

Brandpunt
paragraaf 1.7

Benodigde kennis over flitsen - de flitsafstand

f/4 
f/8               
f/16
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Ongeacht de kracht van een flitser wordt de flitsafstand bepaald door de volgende camera-instellingen.
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Benodigde kennis over flitsen - de zoompositie

In de flitskop zit een flitsbuis die naar voren en 
achteren kan schuiven.
In A-zoom gebeurt dit automatisch.
In M-zoom stel je dit handmatig in.

De flitsafstand is langer als je inzoomt naar 
bijvoorbeeld 70mm.
De flitsafstand is korter als je uitzoomt naar 
bijvoorbeeld 24mm.
Volledige uitleg in paragraaf 1.7.

De flitsbuis



Het aantal flitsers.

Een lichtvormer (waar van toepassing). 

De lichtsituatie op de locatie.

Indicatie van de belichting met een vinkje.

Het diafragma, de sluitertijd, de ISO en de brandpuntsafstand, handmatig ingesteld op de camera.

De flitskracht en de handmatig ingestelde zoompositie (breedte van de lichtstraal).

De afstand van camera tot onderwerp. 

De afstand van flitser tot onderwerp.

De uitgelichte foto’s 

3.5 m

2 m

Foto 3



Het diafragma, de sluitertijd, de ISO en de brandpuntsafstand, handmatig ingesteld op de camera.

Foto 3





3.5 m

2 m



f/2.8 - 1/60sec 
3200 ISO - 14mm

f/8 - 1/125sec 
400 ISO - 14mm

f/8 - 1/125sec 
400 ISO - 14mm

1/32 - 105mm



Facebookgroep Strobisme en Flitsfotografie
Op Facebook kun je je aanmelden bij de groep Strobisme en Flitsfotografie: https://www.facebook.com/
groups/flitsfotografie 
• Upload flitsfoto’s.
• Stel vragen over flitsfotografie.
• Vraag advies over flitsapparatuur. 


