


 Het fotograferen op korte tot zeer korte afstand van 
onderdelen van mensen, dieren, planten of voorwerpen, 
met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden, 
zodat details zichtbaar worden die met het blote oog 
moeilijk of niet waarneembaar zijn. 

 

 We spreken van macrofotografie wanneer de vergroting 
groter of gelijk is aan één. Wanneer de vergroting 
kleiner is dan één, spreken we over een close-up. Of 
anders gezegd: wanneer het beeld op film/sensor groter 
of gelijk is aan het gefotografeerde voorwerp, spreken 
we van macrofotografie. 

 
Bron: Wikipedia 

 



 Voorzetlens 

 Tussenringen 

 Macro objectief 

 Omkeerringen 

 Compactcamera 

f/7.1, 1/80, ISO 100, 90mm 



 Diafragma 

Scherptediepte is klein, doordat je dicht bij je 

onderwerp zit. Daarom nodig om een klein 

diafragma (hoog getal) te gebruiken. Anders is de 

scherptediepte zo klein dat je onderwerp al snel 

onvoldoende scherp is (of door een minimale 

beweging onscherp wordt).  

 

 

f/4.0, 1/250, ISO 100, 90mm 



 Sluitertijd 

Afhankelijk van je objectief moet deze meestal minimaal 

1/100ste zijn. Sneller kan vaak ook geen kwaad, zeker 

wanneer je onderwerp beweegt. 

f/4, 1/15, ISO 100, 90mm 



 

 ISO 

De lichtgevoeligheid van je camera zet je bij 

voorkeur zo laag mogelijk. 

 

 Focus 

Handmatig scherp stellen.  

 

f/4.5, 1/125, ISO 200, 90mm 



 Natuurlijk licht 

 

 Flitsen 

 - flitslicht camera / opzetflitser 

 - flitser los van camera 

 - ringflitser 

 - indirect flitsen 

 

• Statief 

 

 

f/3.5, 1/80, ISO 800, 90mm 



 Benader je (levende) onderwerp rustig 

 Let op een rustige achtergrond 

 Probeer op ooghoogte van je onderwerp te komen 

 Overweeg gebruik van statief 

 Kijk goed om je heen 

 Speel met diafragma 

 

 

f/9, 1/100, ISO 400, 200mm 
 







 
extending the depth of field 

• Neem verschillende foto’s 

• Elke foto heeft zijn eigen stukje 

scherp afgebeeld 

• Bij focus stack neemt de 

software plakjes van de foto 

waar de scherpte optimaal is 

• Stapelt deze plakjes op elkaar 

• En maakt zo een afbeelding met 

een grote scherptediepte 



 

Combine ZP of ZM 

 Gratis te downloaden en gebruiken 

 Goede uitleg 

 Je moet er wel de tijd voor nemen 

 

http://hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/CZP/Installation.htm  

http://hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/CZM/News.htm  

http://hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/CZP/Installation.htm
http://hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/CZP/Installation.htm
http://hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/CZP/Installation.htm
http://hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/CZM/News.htm


• Maak de basisopstelling.  
• Autofocus en stabilisatie uit! 

• Maak een foto bijv. f/5.6, ISO 100 – 400 
• Controleer of de foto goed is en deze instelling in manual 

overnemen 

• Stel focus in op meest dichtbij zijnde deel 

• Maak de foto 

• Verschuif focus ca. 1 mm en maak opnieuw foto 

• Herhaal tot het hele object gefotografeerd is. 

• Laat daarna de software zijn werk doen. 

 



• Gelijke belichting 

• Er valt altijd een deel van de foto af. Zorg voor 

voldoende randruimte 

• Bewegende delen geven fouten 

• Belichtingsreflecties geven fouten 

• Voorgrond <-> achtergrond 

• Soms is een beperkte scherpte diepte beter. 

 

 

 









PRAKTIJK 

 Wanneer is macro macro 

 Spelen met diafragma 

 Focus stack 

 

 Ruis in de achtergrond 

 Invloed van de achtergrond 

 Invloed van de lichtmeting 


