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1. Wat is macrofotografie ?
• Macrofotografie is een manier van fotograferen waarbij je kleine onderwerpen
groot in beeld brengt.
• De strikte definitie is dat er sprake is van macrofotografie als de afbeelding op
de sensor van de digitale camera even groot is als het gefotografeerde
onderwerp.
• Men spreekt dan ook wel van 1 op 1 fotografie.
• In de praktijk wordt de term macrofotografie wat ruimer gebruikt dan de definitie.

• Alles wat gaat over dichtbijfotografie wordt in het spraakgebruik aangeduid als
macrofotografie.
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Ter verduidelijking :

Wanneer je een “gewone” foto neemt, wordt de werkelijkheid op de sensor
VERKLEIND. Zo krijg je bij voorbeeld een uitgestrekt landschap op de grootte
van een full frame sensor van 36 mm op 24 mm.
Zelfs bij het weergeven van dit
landschap op je computer- of
TV-scherm of bij het afdrukken
ervan worden de afmetingen
ervan kleiner getoond.
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Bij macrofotografie is het tegenovergestelde
het geval. Minimaal wordt het onderwerp
even groot als in de werkelijkheid weergegeven.
En voorwerp of insect van 1 cm groot wordt
op de sensor ook als 1 cm groot geprojecteerd.
Men spreekt dan van een weergave van 1:1.
Wanneer het onderwerp (nog) GROTER
wordt weergegeven, spreekt men van
microfotografie. Zoals bij een microscoop
wordt het onderwerp dan vergroot.
Voorbeeld : 12 x groter of een weergave
van 12:1.
Microfotografie
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"Gewone" fotografie
Een "gewone" lens verkleint het onderwerp op de
sensor om zoveel mogelijk in beeld te krijgen.
Denk maar aan ons landschap van daarnet.

Macro fotografie
Een macro lens doet dus het tegenovergestelde.
Het onderwerp wordt groter gemaakt. Op de
sensor wordt het onderwerp weergegeven,
vergelijkbaar met de ware grootte ervan.
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Let op !
Macrofotografie word vaak verward met close up fotografie. Het verschil tussen
deze twee is de vergrotingsschaal.
Close up fotografie loopt tot 1:1 vergroting en macrofotografie begint bij 1:1 tot
10:1 vergroting.
Tegenwoordig gebruikt men veel vaker digitale fotocamera's en is de vergroting
van 1:1 nu in verhouding met je beeldchip of sensor (vroeger je film).
Alles wat boven de 1:1 vergroting komt is close up fotografie en onder de 10:1
vergroting is microfotografie.
Omdat veel camera's een macrostand hebben spreekt men al snel over
macrofoto's terwijl het dus eigenlijk close up foto's zijn. Voor het gemak spreken
we nu dus van macrofotografie i.p.v. close up fotografie.
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Macrofoto

Close up foto
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2. Wat heb je nodig voor macrofotografie ?
Voor het maken van een macrofoto heb je een aantal dingen nodig. Natuurlijk zijn
een camera en de juiste lens belangrijk, maar er zijn nog meer dingen die je
kunnen helpen bij het maken van mooie macrofoto’s.
De camera
Met vrijwel elke camera kun je mooie macrofoto's maken !
De meeste macrofoto’s worden met een spiegelreflexcamera
of een systeemcamera met een speciale macrolens gemaakt.
Maar zelfs met sommige compact camera’s kun je macrofoto’s
maken ! Compact camera’s hebben vaak een speciale
macro-stand, die op het instelwiel wordt aangeduid met het
pictogram van een bloemetje.

MACROFOTOGRAFIE
De lens
Voor spiegelreflex- en systeemcamera’s
zijn er speciale macrolenzen.
Deze objectieven hebben meestal een
vast brandpunt en zorgen ervoor dat je
het onderwerp 1:1 vast kan leggen.
Dit betekent dat 1 centimeter in het echt
ook 1 centimeter groot op de sensor is.
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Niet elk objectief met het woord 'Macro' in de naam biedt daadwerkelijk een
1:1 vergroting.
Sommige fabrikanten gebruiken deze term om aan te geven dat de minimale
scherpstelafstand relatief kort is. Hierdoor kom je dichterbij het onderwerp en kun
je het groter in beeld krijgen.
Bij de meeste objectieven is de kortste instelafstand ongeveer 1 meter, bij een
100 mm macro lens is de kortste instelafstand 29 cm en dit resulteert in een
vergrotingsmaatstaf van 1:1. Macro lenzen zijn er van 40mm tot 180 mm, waarbij
de kortere brandpuntafstanden alleen worden gebruikt voor speciale
toepassingen. Een macro-objectief met een brandpuntafstand van 100 mm is het
meest populair.
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Met een telelens
Heb je geen budget voor een macro-objectief, maar heb je wel een telelens ?
Met een telelens kun je goede detailfoto’s maken van grotere onderwerpen zoals
vlinders en libellen. Je blijft verder van je onderwerp. Je valt daardoor minder op
en je schrikt insecten minder snel af. Ook is de achtergrond al snel mooi
onscherp.
De maximale vergroting van een telelens
behaal je door volledig in te zoomen en de
scherpstelring naar je toe te draaien.
Wil je wat extra vergroting hebben ?
Combineer de telelens dan met een converter.
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Heb je geen macro-objectief ?
Heb je geen macro-objectief, maar wil je wel mooie macrofoto's maken ?
Gebruik dan tussenringen

of

close-up filters.

Hiermee kun je lekker oefenen en kennismaken met macrofotografie zonder
direct een lens te hoeven kopen.
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Tussenringen
Een tussenring is een ring die je tussen de camera en het objectief plaatst. Deze
zorgt voor een kleinere minimale scherpstelafstand. Hierdoor kun je het
onderwerp groter in beeld brengen.
Een tussenring heeft geen invloed op de beeldkwaliteit doordat er geen glas
in zit.
Tussenringen kun je afzonderlijk van elkaar gebruiken of ze combineren. Bij
gebruik van de meeste tussenringen blijven de automatische scherpstelling en de
lichtmeting gewoon werken.
Toch is het aan te raden om handmatig scherp te stellen omdat de scherpte bij
macrofotografie erg nauw is.
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Close-up filters
Een close-up filter is een soort vergrootglas die je op je lens schroeft.
De maximale vergroting die je hiermee bereikt, is afhankelijk van de
brandpuntsafstand en de minimale scherpstelafstand van het objectief dat je
gebruikt.
Een close-up filter werkt het meest effectief bij
een objectief dat een wat langere brandpuntsafstand heeft zoals een 85mm lens.
Het is mogelijk om meerdere close-up filters
op elkaar te gebruiken, maar het nadeel
hiervan is dat er snel vignettering kan ontstaan.
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Omkeerringen
Er bestaan twee verschillende omkeerringen :

- omkeerringen waarmee je een objectief
omgekeerd op je camera monteert

- omkeerringen waarmee je een tweede
objectief omgekeerd op een ander objectief
kan monteren.
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Het effect hiervan is dat de
vergroting veel groter wordt en je
macro-opnames kunt maken. 

De automatische scherpstelling
werkt niet en je moet handmatig
scherpstellen op je onderwerp én
zelf de instellingen bepalen.
Een lens met een korte
brandpuntsafstand (vb. : 20 mm)
geeft een sterkere vergroting,
maar het is daarbij lastig om je
onderwerp door de lens terug te
vinden.
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Macro slider
Wil je écht heel precies werken ?
Positioneer dan je camera zo
nauwkeurig mogelijk.
Gebruik daarvoor een macro slider.
Met zo’n slider kun je de camera
tot op de millimeter nauwkeurig
positioneren.
Je beweegt de camera over de
slider naar voren of naar achteren
en zet deze vervolgens vast op
het juiste punt.
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Accessoires
Voor de juiste belichting en scherpte zijn er handige accessoires.
Reflectiescherm
Met een reflectiescherm kun je het licht
reflecteren of zachter maken. Hierdoor
krijg je een egale belichting. Een wat
kleiner scherm is aangeraden (30 of 50 cm).
Het voordeel is dat je deze makkelijk
opvouwt en met je meeneemt. Het nadeel
is dat je een reflector zelf vast moet
houden met één hand of er een steuntje
voor moet zoeken op locatie.

Voor de foto rechts werd een goudkleurig reflectiescherm
gebruikt, wat resulteerde in een heel andere sfeer.
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Ringflitser
Met een ringflitser heb je meer controle
over het licht.
Door te flitsen verdwijnen de schaduwen
en zie je meer details van je onderwerp.
Daarnaast geeft een ringflitser je de
mogelijkheid om te werken met kortere
sluitertijden of een kleiner diafragma
(een hoog getal) voor meer scherpte.

MACROFOTOGRAFIE
Twin light flitser
Veel macroflitsers zijn cirkelvormig zodat
je onderwerp van alle kanten gelijkmatig
wordt belicht.
Met een twin light flitser kun je nóg beter
bepalen waar je het licht wilt hebben én
hoeveel licht je ergens wilt. De intensiteit
van het flitslicht kun je naar wens aanpassen.
Het nadeel van een ringflitsers en twin light
flitser is dat het geheel van je camera, lens
én flitser best zwaar wordt en het lastiger
is om vanuit de hand te werken.
Daarom heb je een statief of rijstzak nodig.
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Gebruik een statief of rijstzak
Een statief of rijstzak geeft je wat extra stabiliteit bij het werken vanuit een lastige
hoek of het gebruik van wat langere sluitertijden. Dit is handig bij het fotograferen
van paddenstoelen en bloemen.
Het makkelijkste is om een statief aan te
schaffen dat extra laag bij de grond kan.
Rijstzakken zijn gemaakt van een stevige
stof en kun je bijvoorbeeld vullen met rijst,
bonen, zand of maïs bodembedekking.
Hier kun je de camera op leggen zodat je
extra dicht bij de grond kan komen.
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3. Instellingen voor macrofotografie
De instellingen voor een perfecte macrofoto zijn afhankelijk van een aantal
factoren :
• wat je wilt bereiken met een foto
• waar je bent
• hoe groot je onderwerp is

• hoeveel aanwezig licht er is.
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De ISO-waarde
De ISO-waarde heeft invloed op hoe gevoelig
de sensor is voor licht én op hoeveel ruis een
foto heeft. Hoe hoger de ISO, hoe meer ruis
je in een opname hebt.
Het liefst wil je daarom de ISO zo laag mogelijk houden. Het makkelijkste is om
in het begin de ISO-waarde op 100 te zetten en tijdens het fotograferen alleen te
variëren met je diafragma en de sluitertijd.
Zijn je foto’s te donker, maar is de scherptediepte goed ? Zet je ISO dan omhoog
naar 200 of 400. Door de ISO-waarde van 100 naar 200 te zetten krijgt je camera
al dubbel zoveel licht binnen. Lukt het niet om je foto scherp te krijgen, dan kun je
de ISO ook omhoog zetten om met een snellere sluitertijd te fotograferen.
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Het diafragma instellen
Met het diafragma bepaal je hoeveel licht er doordringt tot de camera sensor.
Daarnaast heeft het diafragma invloed op de scherptediepte.
Hoe lager het f-getal, hoe minder
groot het scherptegebied is en hoe
meer licht er binnenkomt. Hoe hoger
het f-getal, hoe meer scherpte je
hebt en hoe minder licht er binnenkomt.
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Wat is het beste diafragma voor het maken van een macrofoto ?
Daar is geen vaste waarde voor omdat macrofotografie zo divers is qua
onderwerpen. De hoeveelheid aanwezig licht en je persoonlijke smaak zijn ook
nog een bijkomende factor.
Om een bloem met een mooie, onscherpe
achtergrond te fotograferen kun je met een
open diafragma, een laag f-getal zoals f/2.8
of f/4.0, werken. Maar om een super klein
insect scherp op de foto te krijgen moet je
het diafragma juist meer dichtknijpen om
de ogen of de kop te krijgen. Je komt dan
al snel uit op een hoger f-getal zoals f/8
of f/11.
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Je sluitertijd bepalen
De gekozen sluitertijd staat voor hoe lang er licht op de sensor van je camera
valt.
Fotografeer je een bewegend onderwerp met een lange sluitertijd ? Dan is de
kans groot dat het onderwerp bewogen in beeld is.
Om een druk insect scherp in beeld te
krijgen, moet je met snelle sluitertijden
werken zoals 1/400e van een seconde,
of er een flitser bij pakken om de
beweging te 'bevriezen'.

MACROFOTOGRAFIE
Extra tip
Een handig ezelsbruggetje voor het maken van
scherpe foto’s is om een sluitertijd in te stellen
die gelijk is aan, of sneller is dan, de
brandpuntsafstand van je lens.
Met een 100mm macrolens kun je met een
sluitertijd van 1/100e van een seconde nog
scherpe foto’s maken. Dit kost wel enige
oefening en geldt alleen voor een stilstaand
onderwerp.
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De invloed van de brandpuntsafstand

De drie basis instellingen van je camera zijn niet het enige waar je op moet letten.
De brandpuntsafstand van je objectief is iets om rekening mee te houden bij het
kiezen van de sluitertijd.
Hoe verder je bent ingezoomd of hoe groter de brandpuntsafstand is, hoe meer
invloed jouw bewegingen op de scherpte van de foto hebben.
Hoe langer de brandpuntsafstand
van je lens is, hoe korter je sluitertijd
moet worden.
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Beeldstabilisatie
Als je objectief beeldstabilisatie heeft, dan
kun je waarschijnlijk met langere sluitertijden
werken dan je in eerste instantie denkt.
De stabilisatie vangt namelijk trillingen
op en corrigeert deze.
Wil je vanuit de hand een foto maken,
maar zit je onderwerp in een lastig te
fotograferen hoek ? Dan is het gebruik
van een snellere, oftewel kortere,
sluitertijd verstandiger. Ook hier is het
een kwestie van de grens opzoeken.
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Extra tip
Bij het werken met een statief heb je de
beeldstabilisatie niet nodig omdat het
statief je camera al stabiel en stil houdt.
Schakel daarom de beeldstabilisatie uit
als je vanaf een statief gaat werken.
Bedien de camera met een afstandsbediening of de timer zodat je zelf de
ontspanknop niet in hoeft te drukken,
dit kan trillingen veroorzaken.
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Wel of niet flitsen ?
Zit je op de grenzen van je camera instellingen te werken, maar is je foto alsnog
te donker of het onderwerp bewogen ? Dan kun je een flitser gebruiken.
Met een macroflitser kun je schaduwen
oplichten en de drukke bewegingen van
een insect ‘bevriezen’.
Een voordeel van een flitser is dat het
makkelijker is om vanuit de hand te
fotograferen of met extreem tegenlicht
te werken. Een nadeel van een flitser is
dat het totale gewicht van je apparatuur
toeneemt.
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4. Macrofotografie met je smartphone
Wist je dat je met een smartphone
ook mooie macrofoto’s kunt maken ?
Je hebt daar niet veel voor nodig !
We geven je hierbij zes tips voor het
maken van macrofoto’s met je mobiele
telefoon.
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Tip 1: Ken de camera app
Met de 'standaard' app van je camera kun je meer dan je denkt !
Neem een keer de tijd om alle opties in de camera app te bekijken.
Zet rasters of hulplijnen aan die je helpen om het perfecte
kader te maken en laat de scherpstelling niet automatisch
bepalen, maar bepaal zelf het scherptepunt met je vinger.
Heeft de gewone camera-app van je telefoon te weinig opties ?
Probeer dan eens een andere camera-app zoals ProCamera
of Camera+ voor Apple iOS of Camera ZOOM FX voor Android.
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Tip 2: Gebruik een opzetlens
Er zijn speciale lensjes voor je telefoon
die het beeld vergroten.
Met zo’n lensje kun je prachtige foto’s
maken van hele kleine onderwerpen.
Het is heel eenvoudig om hem op je smartphone te
plaatsen én door het compacte ontwerp kun je ‘m
zo in je jaszak stoppen.
Kijk eens naar de Beastgrip Wide-Angle macrolens
of de JJC Wide Angle & Macro lens.
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Tip 3. Houd je telefoon stil
Hoe dichterbij je bij je onderwerp bent, hoe
lastiger het is om scherpe foto te krijgen.
Daarom is het belangrijk om je telefoon
echt stil te houden.
Dit is gemakkelijk met een speciale grip of
een mini-statief met daarop een
telefoonhouder, bijvoorbeeld de Joby
GripTight One Gorillapod Stand.
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Tip 4: Gebruik een afstandsbediening
Fotografeer je vanuit een lastige hoek of wil je zeker
weten dat de telefoon stil staat tijdens het fotograferen ?
Gebruik dan een afstandsbediening. Ook voor
smartphones zijn er afstandsbedieningen te koop.
Het is een kleine accessoire die je zo met je meeneemt.
Extra tip

Bij sommige smartphones werkt de opnemen-knop van de meegeleverde oortjes
als trigger voor de telefooncamera. Sluit de oortjes aan, open de camera-app en
druk op de knop. Als dit werkt, dan hoef je geen speciale afstandsbediening te
kopen.
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Tip 5: Zet de flitser van je telefoon uit
De flitser van je smartphone is krachtig,
maar zorgt voor harde schaduwen.
De flits komt altijd recht van voren
waardoor je niet zulke mooie foto’s
krijgt.

Zet hem daarom uit en belicht je
onderwerp met een lampje als dat
nodig is.
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Tip 6: Bewerk je foto’s
Door je foto te bewerken met een app optimaliseer je de scherpte en de kleuren,
of geef je de foto een speciaal effect mee.
Met sommige apps is het zelfs mogelijk
om delen in een foto wat extra te vervagen
en de nadruk nog meer op je onderwerp
te leggen.
Er zijn tal van apps voor het bewerken
van afbeeldingen, zoals Snapseed en
Adobe Lightroom.
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5. Voorbeelden
Als voorbeeld heb ik een klosje garen genomen,
waarin een naald stak.
Ik heb me daarbij gefocust op het oog van de
naald, zodat de vergroting ervan duidelijk te
zien zou zijn.
Telkens heb ik ook een foto genomen van de
gebruikte (hulp)middelen om tot de macrofoto
te komen.

Alle foto's van het klosje en de naald werden genomen met mijn Sony alpha 77,
gemonteerd op een slider die op zijn beurt op een stevig statief stond.
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30 mm macrolens
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30 mm macrolens + 2 x vergroter
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50 mm primelens (vast brandpunt)
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50 mm primelens + 13 mm tussenring
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50 mm primelens + 20 mm tussenring
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50 mm primelens + 36 mm tussenring
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50 mm primelens + 13 mm + 20 mm + 36 mm tussenringen
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Kitlens op 55 mm + omkeerring
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Kitlens op 18 mm + omkeerring
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Kitlens op 55 mm + close-up filter +1

MACROFOTOGRAFIE

Kitlens op 55 mm + close-up filter +2

MACROFOTOGRAFIE

Kitlens op 55 mm + close-up filter +4
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Kitlens op 55 mm + close-up filter 10x
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… en tot slot …

28 mm lens + omkeerring
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Bedankt voor de aandacht …

… en zijn er nog

