
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zaterdag 14 december 2013 

STUDIO PORTRETTEN 
Omgaan met licht en modellen 
Van basis opstellingen tot creatieve DIY oplossingen 

 

Inhoudsopgave 

1.De 5 basis lichtopstellingen 
   a.Vlinder belichting 
   b.Lus belichting 
   c.Rembrandt belichting 
   d.Split belichting 
   e.Profiel belichting  
 
2.Less is more; belicht je portret met maar twee apparaten 
3.Een minimale maar complete studio opzet 
4.Tips en ideëen voor homemade studio apparatuur 
5.Het menselijke aspect  
6.Moodboards (Pinterest) 
7. Een beetje techniek achter de flitsers 
8. Een licht testje!  

Belichtingsdiagrammen 

De basisopstellingen die ik hier behandel  zijn geïllustreed door 

belichtingsdiagrammen. Deze kun je zelf ook maken en helpen je 

straks bij het omgaan met licht, het beter kunnen zien waar het licht 

vandaan komt en uiteindelijk bij het kiezen van een persoonlijke stijl! 

Sinds de meesten van ons enigzins bekend zijn met Photoshop plaats 

ik hier de link (http://www.kevinkertz.com/) naar een website van een 

fotograaf die gratis een PSD file ter beschikking stelt waarin alle 

mogelijke studio apparatuur in opgeslagen is. Je kunt dit file 

downloaden om vervolgens zelf een belichtings diagram op te 

stellen.  

Wil je dit niet, teken dan in ieder geval je belichting op papier zodat 

je de volgende keer nog weet wat je hebt gedaan. Er zijn ook diverse 

online tools waarmee je belichtings diagrammen kunt tekeken. 

Google maar eens op “lighting setups online” 

 

Deze “workshop” begint met het uitleggen van 5 basisopstellingen 

waarin het fundamentele verschil de plaatsing van het keylight is.  

Je zult leren dat lichtpatronen sterk veranderen als het belangrijkste 

licht verplaatst zal worden.  

Alvast een tip vooraf:  Het keylicht (het sleutel licht) mag je nooit (!) 

onder ooghoogte van je model worden plaatsen. Het is te 

vergelijken met het feit dat natuurlijk licht ook nooit van onderen 

voorkomt.  De laatste tip voordat ik julle de opstellingen zal 

uitleggen: Indien je de keylight en het opvul licht aan dezelfde kant 

hebt staan (dus als al het licht vanuit één kant komt) wordt vaal een 

reflector gebruikt op de tegenoverliggende zijde van je mode. Dit is 

uiteraard om  de schaduw op te vullen.   

Natuurlijk zeg ik er altijd bij: weet wat kan en wat gangbare 

methodes zijn zodat je er zelf bewust vanaf kunt wijken! 

 Veel plezier! 

 

Licht diagram gemaakt m.b.v. Kevins photoshop file. 

 
 
 
 

Door Lis van Donge 
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 5 BASIS OPSTELLINGEN 

Inleiding 

Het is belangrijk om basis opstellingen te leren kennen om daarna je 

eigen creativiteit te kunnen ontplooien. Zonder “regels” kun je 

nergens van afwijken! 

Het is niet de bedoeling dat je de volgende opstellingen uit je hoofd 

leert maar dat je gaat begrijpen wat licht doet. Dit naslagwerk kun je 

er altijd weer bij pakken als je niet meer precies weet welke soort 

belichting je het beste voor de huidige situatie kunt gebruiken! 

In dit hoofdstuk laat ik aan hand van belichtingsdiagrammen de 

opstellingen zien en leg in het kort uit waar de belichting wel en niet 

voor werkt. 

Wat extra uitleg over de lampen staan in een kader, dit is extra 

informatie en wordt niet uitgebreid behandeld en ik bedoeld om het 

diagram uit te leggen.  
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Vlinder belichting 

De paramount verlichting, ook wel vlinder verlichting of 
glamour verlichting, is een traditioneel vrouwelijk 
verlichtingspatroon dat een symmetrische, vlinder-achtige 
schaduw onder de neus van het model produceert.  
Dit licht zal hoge jukbeenderen en een goede huid te 
benadrukken. 

 

WEL: 

Deze opzet wordt meestal voor vrouwen gebruikt . 

NIET: 

Voor mannen  
Vrouwelijke modellen met diepe oogkassen. De ogen  zullen 
dn namelijk niet genoeg oplichten en krijg je het effect van 
uitgeholde ogen! 

 

 

Extra uitleg postie van de lampen (Engels) 

Key Light. For this lighting setup, the key light is placed high and directly in front of 
the subject’s face, parallel to the vertical line of the subject’s nose (see diagram 
above). Since the light must be high and close to the subject to produce the 
desired butterfly shadow, it should not be used on women with deep eye sockets, 
or no light will illuminate the eyes. 

Fill Light. The fill light is placed at the subject’s head height directly under the key 
light. Since both the key and fill lights are on the same side of the camera, a 
reflector must be used opposite these lights and in close to the subject to fill in the 
deep shadows on the neck and shaded cheek. 

Hair Light. The hair light, which is always used opposite the key light, should light 
the hair only and not skim onto the face of the subject. 

Background Light. The background light, used low and behind the subject, should 
form a semicircle of illumination on the seamless background (if using one) so 
that the tone of the background grows gradually darker the farther out from the 
subject you look. 
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Suspendisse elementum rhoncus velit. 
Nulla turpis metus, faucibus nec, 

dignissim at, cursus in, tortor.  

Extra uitleg positie van de lampen (Engels) 

 

Key Light. To create this setup, the key light is 
lowered and moved more to the side of the 
subject so that the shadow under the nose 
becomes a small loop on the shadow side of the 
face. 

Fill Light. The fill light is also moved, being placed 
on the opposite side of the camera from the key 
light and close to the camera–subject axis. It is 
important that the fill light not cast a shadow of its 
own in order to maintain the one-light character of 
the portrait. The only position from which you can 
really observe whether the fill light is doing its job is 
at the camera. Check carefully to see if the fill light 
is casting a shadow of its own by looking through 
the viewfinder. 

Hair and Background Lights. The hair and 
background lights are used in the same way as 
they are in Paramount lighting. 

 

 

Lus belichting 

Lus verlichting is in de basis hetzelfde als de vlinder 

belichting maar heeft een kleine wijziging. 

Deze belichting een van de meest gebruikte 

belichtingsopstelling en is  het meest geschikt voor 

mensen met een oval gezicht. 

Onderstaande foto is gemaakt door Bill McIntosh 
met de lusverlichting. 
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Extra uitleg positie van de lampen (Engels) 

Key Light. The key light is moved lower and farther to the side than in loop and Paramount lighting. In fact, the key light almost 

comes from the subject’s side, depending on how far his head is turned from the camera. 

Fill and Hair Lights. The fill light is used in the same manner as it is for loop lighting. The hair light, however, is often used a little 

closer to the subject for more brilliant highlights in the hair. 

Background and Kicker Lights. The background light is in the standard position described above. With Rembrandt lighting, 

however, kickers are often used to delineate the sides of the face (particularly the shadow side) and to add brilliant highlights to 

the face and shoulders. When setting such lights, be careful not to allow them to shine directly into the camera lens. The best way 

to check this is to place your hand between the subject and the camera on the axis of the kicker. If your hand casts a shadow 

when it is placed in front of the lens, then the kicker is shining directly into the lens and should be adjusted. 

Rembrandt belichting 
Het Rembrandt licht wordt ook aangeduid als het 45 
graden licht. 

Dit licth wordt gekenmerkt door een kleine, 
driehoekige markering op de schaduw wang van 
het model.  

Deze verlichting ontleent zijn naam uiteraard aan 
“onze” beroemde schilder .  
Rembrandt gebruikte namelijk dakramen om zijn 
onderdanen te verlichten. Dit soort verlichting is 
dramatisch.  

Deze belichting wordt vaak gebruikt bij mannelijke 
modellen, en wordt vaak gecombineerd met een 
zwakke vulling licht aan de schaduwzijde 
hoogtepunt accentueren. 
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Split Belichting 

Split verlichting treedt op wanneer de keylight slechts de helft van het gezicht belicht.  

Het is het deale afslanken licht.  

Het kan worden gebruikt om een breed gezicht of neus verkleinen. Het kan ook worden gebruikt met 
een zwakke onregelmatigheden van het gezicht te verbergen.  

Voor een extra dramatisch effect, kan  de split belichting zonder vullicht worden gebruikt. 

Extra uitleg positie van de lampen (Engels) 

Key Light. In split lighting, the key light is moved 
farther to the side of the subject and lower than 
in other setups. In some cases, the key light is 
actually slightly behind the subject, depending 
on how far the subject is turned from the 
camera. 

Other Lights. The fill light, hair light, and 
background light are used normally for split 
lighting. 

© Grace Adams 

©  http://stmdphotography.blogspot.nl 
©  http://stmdphotography.blogspot.nl 

Splitlighting zonder invullicht 
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Profiel Belichting 
Profiel bellichting (ook wel velg 
belichting ) wordt gebruikt wanneer het 
hoofd van het model 90 graden 
gedraaid staat van de cameralens.  
Het is een dramatische stijl van de 
verlichting en wordt gebruikt om 
accent te leggen op elegantie.  

Het wordt nu minder vaak gebruikt dan 
in het verleden, maar het produceert 
nog steeds een modieus portret. 

Extra uitleg positie van de 
lampen (Engels) 

Key Light. In rim lighting, the key light 
is placed behind the subject so that 
it illuminates the profile of the subject 
and leaves a polished highlight 
along the edge of the face. The key 
light will also highlight the hair and 
neck of the subject. Care should be 
taken so that the accent of the light 
is centered on the face and not so 
much on the hair or neck. 

Fill Light. The fill light is moved to the 
same side of the camera as the key 
light and a reflector is used to fill in 
the shadows (see the rim-lighting 
diagram above). 

Hair and Background Lights. An 
optional hair light can be used on 
the opposite side of the key light for 
better tonal separation of the 
subject’s hair from the background. 
The background light is used 
normally. 

 © Rob Cartwright            

© http://suganthanphotography.blogspot.nl/ 
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 LESS IS MORE 

Inleiding 

We hebben nu 5 basis opstellingen in de portretfotografie 
gezien. Het is belangrijk dat we weten hoe deze opstellingen 
werken zodat we er bewust van af kunnen wijken. 

Je hebt waarschijnlijk al gedacht dat je dit nooit kunt doen 
omdat je niet zoveel lampen ter beschikking hebt.  
Denk eraan dat je ook met bouwlampen al een heel eind 
komt! 

Kijk maar eens hier: 
http://www.youtube.com/watch?v=HPfFGpaLn6I&list=PL9720
869F01DC18B1 

Hierin legt fotograaf  Bert Stephani   uit hoe je met bouwlampen 
super goede studio belichting kunt creëeren. Soms is less dus 
gewoon more!           

Om dit te kunnen doen moet je dus heel goed weten wat het 
licht doet. Deze fotograaf weet uiteraard hoe licht werkt en 
kan dus gemakkelijk van de “regels” afwijken.  
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Belicht je portret met maar twee apparaten. 
 

HIer volgen nu een paar eenvoudigere versies van de 5 basis opstellingen waarbij je maar maximal 
twee studio apparaten (flitser of reflector) nodig zult hebben. Veel plezier ervan en denk eraan: er zijn 
geen regels in de fotografie, enkel guidelines waar je vanaf kunt wijken. Gebruik je eigen creativiteit! 
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EEN MINIMALE,  MAAR COMPLETE,  STUDIO SET  

Inleiding 

Nu we weten dat je zelfs met één lamp en eventueel één 
reflector een professioneel portetfoto kunt maken wordt het 
steeds leuker om te ontdekken wat je dan wel niet al met een 
complete budget set kunt gaan doen. 

Na deze uitleg zullen we dan ook met een budget, maar 
complete, set vanalles gaan uitproberen. 
Met deze eenvoudige basis opstelling (een studio set van 
deze omvang kun je vanaf 100 euro kopen) kun je al een 
aantal zeer afwijkende belichtingen uitproberen. Bovendien 
krijg je straks nog een aantal tips voor “do it yourself” studio 
equipment! 
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Wat hebben nu precies nodig? 

 
- Een camera (logisch)  
- Een statief (niet perse nodig maar maakt het 
een stuk makkelijker) 
- Een achtergrond (ook niet echt nodig maar wel 
proffesioneler) 
- 2 lampen op lamp-statieven met softbox of 
paraplu 
- Een reflector (of twee) 
- En dan als laatste maar wel het belangrijkste : 
een model 

So een set (zonder camera en model!) heb je al 
rond de 100 euro. Verwacht hier geen super 
kwaliteit, de lampen worden best warm en de 
oplaadtijd ligt wat hoog, maar het is zeker een 
goede manier om te leren werken met licht in je 
eigen studio. 

 

 

 

 

 

 

1. Één lamp aan de rechtkant van je model (linker helft is donker) 

2. Zoals nummer 1 met invullicht aan de linker kant 

 

3. Beide lampen geplaatst zoals in 1 & 2 beschreven plus een reflector 

4. Alles van 1, 2 & 3 plus een reflector onder het model 
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Maak je eigen reflector scherm, paraplu of beautydish 

 
- Een stuk piepschuim geeft hetzelfde effect al seen witte reflector 

- Omwikkel een stuk karton met alluminium folie en je hebt een zilveren 
reflector voor  1 euro! 

- Je kunt ook gekleurd aluminiumpapier gebruiken voor een creative 
noot aan je foto. 

- Gebruik je regenparaplu als licht stopper, ja echt het werkt. 

- Maak je eigen beautydish van een oude lamp. Ok, eerlijk is eerlijk je 
bent hier wel even mee bezig maar dan heb je wel je eigen 
beautydish tegen een spotprijs. 
Een andere manier is om een aluminium schaal te gebruiken en je 
bent voor 2 euro klaar! 

- Maak een 
moodboard voordat 
je begint met je 
shoot. Het helpt jezelf 
om je ideëen om te 
zetten en je model 
om te snappen wat 
je precies wilt. 

- Schiet ook eens 
vanuit een ander 
perspectief en niet 
altijd vanaf 
ooghoogte 

 

Meer super tips: 
http://digital-photography-school.com/diy-flash-and-lighting-hacks-for-
digital-photographers 

 

 

T I P S  &  ID E Ë E N  V O O R  “H O M E-M A D E”  S T U D I O  A P P A R A T U U R   
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HET MENSELIJKE ASPECT  

Inleiding 

Nu we de techniek van het licht kennen moeten we het nog 
hebben over het onderwerp zelf: het model. 

Het gaat namelijk niet alleen om de belichting in 
portretfotografie. We zullen ook moeten weten hoe we het 
model geschikt op de foto moet zetten. Je kunt je licht nog zo 
goed hebben ingericht, als je niet weet hoe je model moet 
aansturen of neer moet zetten dan zal je foto geen “wow-
factor” hebben. 

Ook hierbij is het belangrijk om de regels te kennen om er dan 
later weer van af te kunnen wijken. 

Dit vergt een stukje omgang met je model maar weer wat 
basis compositie richtlijnen die het iets makkelijker voor je 
kunnen maken.  

 

 

 

 



 

 

Pagina 16 van 26 
 

 
 

Richtlijnen 

 

Hieronder wat van deze richtlijnen: 

 
- gebruik een laag diafragma (een laag f-getal) 
Krijg je niet alles scherp (denk aan bijvoorbeeld meerdere modellen) 
zet dan je model iets verder van de achtergrond Zo kun je met een  
hoger f-getal toch een onscherpe achtergrond krijgen. 
- Stel altijd scherp op de ogen van je model. 
- Ga niet altijd op ooghoogte staan. 
- gebruik backlight en kijk goed naar silhouetten en flits bewust wel of 
niet in. 
- Hou je randen clean. Dit houdt in dat je een bewuste keuze maakt 
om de handen, armen, benen en voeten wel of niet in de 
compositie te laten zien en je deze niet "afbreekt" zodat het geen 
ongeluk lijkt als deze componenten niet in je foto zitten. 
- Denk aan de randen van een gezicht; zet de neus buiten of binnen 
de rand van het gezicht maar laat deze niet gelijkvallen met de lijn 
van het gezicht. 
- Zorg voor lijnen in de compositie 
- Zorg ervoor dat de belichting het model ondersteund en niet 
tegenwerkt. Kies dus de juiste belichting! 
 
 

“Regels zijn er om te worden verbroken” 

 

Bedenk dat je natuurlijk ook voor portretfotografie alle compositieregels kunt 
toepassen. 

Er wordt veelal gebruik gemaakt van ruimte in de kijkrichting van het model. 
Zo kan het model wegkijken. Maar ook hierbij geldt weer, wees creatief. Het 
kan namelijk net zo effectief en spannend zijn om het model direct in het 
midden van de foto te plaatsen of een groot deel van het gezicht af te 
snijden. 

 

 Omgang met het model. 

 
Zijn spontane foto's niet de beste foto's als het gaat om het overbrengen van het karakter van het model?  
 

Ja, dit klopt, maar hoe ga je spontaan te werk als je in een gecontroleerde omgeving bezig bent met het  maken van 
portretten? 
Allereerst is het de taak van de fotograaf om een goede relatie op te bouwen met het model. Alleen dan krijg je de beste 
uitdrukkingen van het model. Hierbij kan het helpen als je het model aan hand van een moodboard laat zien naar welke sfeer 
je op zoek bent.  
Voor deze dag maken we voor het gemak even een verschil tussen het maken van portretten (het laten zien van de persoon) 
en het maken van beelden met een model (waar het om meer gaat dan het laten zien van het model, zoals bijvoorbeeld in 
een mode shoot). 
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Portretfotografie 

Stel je model gerust en maak wat "test" shots om te zien of je licht goed staat. communiceer dit duidelijk naar je model zodat je 
model nog ontspannen kan zitten. Communiceer altijd positief. Zeg nooit: je zit fout, je kijkt niet goed. Als je foto niet goed is 
geworden vraag of het model een andere pose kan aannemen. Zeg bijvoorbeeld: Ga maar ontspannen zitten en kijk een 
schuin naar links. Laat dan zien hoeveel naar links het model moet kijken.Maak tussendoor ook wat shots, tijdens het 
goedtrekken van de kleding, het borstelen of losgooien van de haren. Dit kunnen heel verrassende shots opleveren. 

 

 

Modelfotografie 
 
 

Ook hier gelden de bovengenoemde regels waarbij je 
bij dit soort shoots toch eerder weet wat je precies wilt 
aan sfeer, gezichtuitdrukking en etc. Het gaat namelijk 
niet zo zeer om het overbrengen van het karakter van 
het model maar het maken van een beeld wat jij in je 
hoofd hebt zitten. 
Indien je model onervaren is zou je van verschillende 
poses en gezichtsuitdrukkingen wat voorbeelden 
kunnen laten zien. 
Ook als jij, als fotograaf, onervaren is is het raadzaam 
om met een moodboard te werken. Dit maakt de 
communicatie iets makkelijker. 
Zo is het namelijk voor beide duidelijk wat voor beeld je 
precies wilt gaan maken. 
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WERK MET  MOODBOARDS  

Inleiding 

“Wat zijn moodboards?” 

Vrij vertaald zijn dit “humeur- prikborden”. Deze prikborden 
kun je gebruiken om een bepaalde sfeer over te brengen. 
Dit doe je door er beelden op te “prikken” (verzamelen) die 
voor jou goed laten zien wat je precies voor ogen hebt. 
Pinterest is een online platform dat op dit concept is 
gebouwd. Het doel hiervan is om je ideeën te communiceren 
en te visualiseren. 

Pinterest is een online prikbord. Je “bookmarked” als het ware 
beelden van het internet en catagoliseert deze. Je kunt deze 
dus rangschikken op shoots die je gaat maken of op 
jaargetijden of op kleur of op ... en ga zo maar door. Deze 
social media site is uitsluitend bedoeld voor het delen  van 
beelden. De site is geheel visueel ingesteld en je kunt er niks 
anders dan beelden delen. 

Vroege kon je alleen deelnemen als je een uitnodiging had 
gekregen van een andere lid, maar tegenwoordig kun je je 
gewoon registreren via https://www.pinterest.com/join/ .  

 

Als je meer wilt weten over Pinterest vraag het Jeroen, die 
gebruikt deze social media site al een tijdje en hij bericht er 
altijd erg positief over. 
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Foto’s van : http://bestkcseniorpictures.com 

Moodboard voorbeeld 1 

 

Moodboard voor bijvoorbeeld: 

 

- Poses met armen/handen zichtbaar 
- Light inval t.o.v. schuin neergezette model 
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Moodboard voor bijvoorbeeld: 

 

- Sfeer 
- Gezichtsuidrukkingen 
- Kleur 

Foto’s van : http://bestkcseniorpictures.com 
& LisFotografie 

Moodboard voorbeeld 2 
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Moodboard voorbeeld 3 

 

Moodboard voor bijvoorbeeld: 

 

- … 
- … 
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Moodboard Lis 

http://www.photögraphy.com 
http://fernandofilhofoto.com 
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 EEN BEETJE  TECHNIEK  ACHTER  DE  F L I TSERS  

Inleiding 
Nadat we straks klaar zijn met deze uitleg gaan we aan de 
slag met de flitsers. Na afloop zul je misschien zin hebben om 
je interesse hierin te verdiepen en dan sta je meteen al voor 
de keuze: welke fliters of flitserset kan ik het beste 
aanschaffen. 

Dit hangt natuurlijk van het budget af maar er zijn zeker een 
aantal dingen waar je op kunt letten. We gaan even niet in 
op de verschillende soorten flitsers (compactflitser, 
macroflitser,  staalflitser en etc) maar gooien even alles op 
één hoop. 
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Richtgetal 

We hebben nu wel gezien dat je dmv flitsers je 
het onderwerp beter  kunt uitlichten. Nu zijn 
veel camera’s uitgerust met een ingebouwde 
flitser maar de lichtopbrengst hiervan is vaak 
beperkt en het rode-ogenprobleem. We weten 
dus al dat er verschillen zitten in de 
lichtopbrengst van elke flitser. Hier moet je 
zeker op letten bij de aanschaf van een fliters  

De lichtopbrengst van een flitser wordt 
aangeduid met het richtgetal. 
Dit getal kun je gebruiken om te berekenen 
hoever je flitslicht zal reiken. Dit is misschien in 
een studio niet zo belangrijk maar je kunt dan 
wel hieraan afleiden hoe sterk het licht is wat 
uit de flitser komt. 

Richtgetal : Diafragmawaarde = Flitsbereik in 
meters (bij ISO 100). 

In de praktijk betekent dit dat een flitser met 
een richtgetal van 32 meter, bij diafragma f/8 
een afstand van 4 meter kan overbruggen. Bij 
de huidige flitsers en camera’s hoef je dit 
rekenwerk uiteraard niet zelf te doen, maar het 
is belangrijk om te begrijpen hoe deze formule 
werkt.  
Door de ISO-waarde (gevoeligheid) op de 
camera te verhogen kun je het bereik van de 
flitser vergroten.  Kijk goed op de verpakking 
van de flitsers want fabrikanten willen nog wel 
eens een richtgetal aangeven dat niet op 
ISO100 is gebasseerd! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Oplaadtijd 

Verder kan er ook een groot verschil zitten tussen de oplaadtijd 
van een flitser. De oplaadtijd van een flitser is de tijd die de flitser 
nodig heeft om op te laden voordat hij klaar is voor de 
volgende flits. De tijd tussen flitsen varieert van een halve 
seconde bij lichte flitsers tot enkele seconden bij zware flitser. 
De tijd die dit duurt is niet alleen afhankelijk van het type flitser 
maar ook van het ingestelde vermogen. 
Als een flitser op vol vermogen 2 seconden nodig heeft, dan is 
een vuistregel dat hij op halve kracht ook de helft van die 2 
seconden nodig heeft op te laden. 

Het is natuurlijk prettiger een flitser te hebben die snel oplaadt 
als je onderwerpen zoals kinderen en huisdieren fotografeert. 
Het wordt lastig fotograferen als je na elke foto  4 seconden 
moet wachten. Doe je veel aan productfotografie dan maakt 
dit natuurlijk niet zoveel uit. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Flitssynchronisatietijd 

De flitssynchronisatietijd is de snelste sluitertijd die je op de camera kan gebruiken in combinatie met een flitser.  
Een langere sluitertijd kan wel worden gebruikt maar een kortere (en dus snellere) niet. 
Je kunt je voorstellen dat dit veel effect heeft op je fotoshoots. Als je een snelste tijd van bijvoorbeeld 1/10 seconden hebt zullen 
je foto’s niet echt scherp worden. Bij portretfotografie is het over het algemeen toch zo dat je het liefst een zo snel mogelijke 
sluitertijd wilt gebruiken om bewegingsonscherpte door het model te verminderen en om de invloed die het omgevingslicht heeft 
te verminderen. 

De technische uitleg van dit fenomeen heeft te maken met het sluitergordijn. Bij een kortere sluitertijd is het beeldvlak nooit 
helemaal vrij en omdat een flitser een flitsduur van enkele microseconden heeft wordt een deel van de foto niet door de flitser 
belicht. Heb je dus een te korte sluitertijd ingesteld, dan gaat het tweede gordijn al weer dicht terwijl het eerste gordijn nog open 
aan het gaan is. Er beweegt zich dus eigenlijk een opening over de sensor waardoor de sensor belicht wordt. 
Heb je ooit een foto gemaakt waarbij de helft zwart was? Dan heb je een te snelle sluitertijd gebruikt terwijl je aan het flitsen bent! 

Het hangt af van je camera en je flitser welke minimale sluitertijd je in moet stellen. Dit zal ergens tussen de 1/125s en 1/250s 
liggen. 

High-speed sync - De techniek staat natuurlijk niet voor niks  en er is een manier om toch met hele korte sluitertijden te flitsen. De 
flitser moet dan niet één keer af gaan, maar meerdere keren direct achter elkaar. Zo wordt elk strookje afzonderlijk goed belicht 
door een flits en is de gehele foto goed belicht. Helaas is deze functie niet op studioflitsers terug te vinden maar enkel op 
opzetflitsers. 

 

 
 

Kabel & triggers ! 

Denk bij de aankoop van een studioset ook aan de kabels en / of 
triggers. Het gaat wat ver om dat ook nog te bespreken maar bedenk 
wat je het lekkerste vindt werken. Kabels zitten er natuurlijk altijd bij maar 
losse triggers die diverse flitser draadloos kunnen verbinden zijn soms een 
echte uitkomst als je op grote afstand staat de “schieten”.  Het kan 
trouwens ook handig zijn als je maar beperkt de ruimte hebt, zo struikel je 
niet over allerlei kabels! 
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1 Broad Lighting (gezicht weggedraaid 
ten opzichte van de natuurlijk lichtbron) 

 

 

 

 

 

 

 

2 Loop Lighting (lus berlichting) 

3 Rembrandt Lighting 

4 Butterfly Lighting 

5 Short Lighting (gezicht naar de  
natuurlijk lichtbron gedraaid ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Split Lighting 

 

 

 

EEN L ICHT  TESTJE !  
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http://www.lisfotografie.com 

http://www.kevinkertz.com 

http://bestkcseniorpictures.com 

http://www.digitalcameraworld.com 

http://www.sekonic.com 

http://www.photögraphy.com 

http://fernandofilhofoto.com 

 

Auteur: Lis van Donge 
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