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Flitsbediening en 
instellingen
Je moet toch ergens beginnen?

Als je dit boek hebt gekocht, kan ik alvast een paar dingen over jou vertel-
len: (1) je hebt een onberispelijke smaak. (2) Je bent bedachtzaam, intelli-
gent, je bent lief voor kleine dieren en mensen voelen zich op onverklaar-
bare wijze tot jou aangetrokken. Daarom verschijnen er vogels zodra jij in de 
buurt bent. En (3) flitsen is behoorlijk nieuw voor jou. Waarschijnlijk heb je 
al een flitser, maar heb je dit boek aangeschaft met het doel om uiteindelijk 
van je flitser te gaan houden. Daar heb je goed aan gedaan, maar als schrij-
ver van dit boek ligt het natuurlijk voor de hand dat ik dat zeg. Dus laten 
we voor de eerlijkheid een willekeurige persoon op straat vragen of die het 
daarmee eens is. [korte pauze] Ja, ook die zegt dat je het juiste hebt gedaan, 
dus ik ben niet de enige. Maar goed, ik wil er zeker van zijn dat je overgang 
naar de prachtige wereld van de flitsfotografie zo pijnloos mogelijk verloopt 
en dat begint met het besef dat het gebruik van een flitser een levensstijl 
is. Al snel zul je met je hippe nieuwe flitsvrienden rondhangen en ga je naar 
flitsfeesten, flitsfestivals, flitsprotestmarsen en flitsrechtzaken. Ik wil ervoor 
zorgen dat je jezelf niet voor schut zet op deze evenementen vanwege het 
feit dat je nog geen flitsninja bent (maar wat je over ongeveer tien hoofd-
stukken vanaf nu wel zult worden, wanneer je het zwarte pak en dergelijke 
aangemeten krijgt). Maar op dit moment kan het gebeuren dat tijdens een 
flitsfeest een echte flitsnerd op je afkomt en je, om je voor gek te zetten, zal 
vragen waar de term ‘flits’ eigenlijk vandaan komt. Dit is een strikvraag. De 
meeste mensen zouden antwoorden in de trant van: ‘Omdat deze voor een 
lichtflits zorgt?’, waarop de nerd geërgerd met zijn ogen zal draaien, omdat 
hij het echte antwoord weet: flits is eigenlijk FLITS, een acroniem, rond 
1890 bedacht door Eastman Kodak, dat ‘Focus Licht In Tiende van Seconde’ 
betekent. Als je dat ook maar voor een seconde hebt geloofd voordat je 
ging twijfelen of het waar zou kunnen zijn, heb je waarschijnlijk te lang in het 
gefocuste licht gekeken. Welkom bij de hoofdstukinleidingen (waar ik je al 
voor waarschuwde in de inleiding van het boek ;-).

Hoofdstuk een
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…staat er iets verschrikkelijks te gebeuren. (1) Zaken zoals: niet weten dat er een 
speciale webpagina is met video’s van mij en die je zeker nodig zult gaan heb-
ben, of dat je de hoofdstuk inleidingen nu wel of juist niet moet lezen, of hoe je voor-
komt dat je rode vlekken krijgt als je over flitsinstellingen leest (ik geef de voor-
keur aan gele vlekken, die jeuken minder). Je hebt slechts twee minuten nodig 
om deze vier bladzijden te lezen (ja, je moet de andere drie ook lezen), maar je 
zult blij zijn dat je dat hebt gedaan (het is te doen, hoor). O ja, dit is de link waar 
je de bonusvideo’s en dergelijke kunt bekijken: kelbyone.com/books/flashbook.  
Oké, laten we nu verder gaan met de andere zes wezenlijke dingen (en stop met 
giechelen).

(2) Ik noem ze geen ‘speedlights’, ik noem ze gewoon ‘flitsers’. Sommige bedrijven noe-
men ze een ‘externe flitseenheid,’ sommige noemen ze ‘speedlights’, sommige mensen 
noemen ze ‘Space Cowboy’. Sommigen zelfs ‘Gangster of Love’. En omdat we het toch 
niet allemaal eens worden (en het wel heel knullig klinkt als je ze elke keer ‘speedlight/
flitser/externe flitser’ noemt) houd ik het bij ‘flitser’. Het is maar dat je het weet.

Zeven dingen die je nu moet weten.  
Als je ze overslaat…
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(3) Flitsers zijn flitsers. En ze doen in principe allemaal hetzelfde. Ze produceren een 
heldere lichtflits. Als ik een flitser neem van € 600 en één van € 60 en deze allebei om 
de beurt in het donker af laat gaan, kun jij niet zeggen welke de dure was en welke de 
goedkope. Ze geven allebei een heldere witte lichtflits. Het verschil kan in de mogelijk-
heden of de constructie van de eenheid zitten, of het feit dat er één een ingebouwde 
draadloze radio-ontvanger heeft, maar als het gaat om wat ze tot stand brengen (een 
helder flitslicht) kan iedere flitser dat en zijn ze wat dat betreft nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden. 

(4) Er zijn veel bedrijven die flitsers maken. Ik kan in het boek niet ieder model flitser opne-
men, dus ben ik uitgegaan van de flitsers die de meeste mensen tegenwoordig gebrui-
ken. Dat zijn flitsers van Canon, Nikon, Phottix, Sony en Yongnuo. Gelukkig werken alle 
flitsers ongeveer hetzelfde. Dus raak niet in paniek als je jouw merk en type niet in het 
boek ziet staan, vooral niet omdat we aan de flitsers zelf, behalve ze aanzetten en een 
paar basis instel lingen regelen, meestal niet zo heel veel doen. 

Hier geldt hetzelfde. Sla ze gerust over, 
maar wel op eigen risico!

Canon Nikon Yongnuo Sony
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En hier dan nog iets

(5) Moet je de inleiding van ieder hoofdstuk lezen? Ik houd in al mijn boeken een traditie 
in ere die mijn lezers óf waarderen óf verschrikkelijk vinden. Het gaat over de manier 
waarop ik de inleidingen van ieder hoofdstuk schrijf. In een gewoon boek geven deze 
korte inleidingen een beschrijving van de zaken in het komende hoofdstuk. Maar mijn 
inleidingen doen dat… nou ja… niet. Deze eigenaardige, intrigerende inleidingen heb-
ben weinig tot niets met het eigenlijke onderwerp te maken. Ze dienen slechts als 
‘adempauze’ tussen hoofdstukken en veel mensen vinden ze leuk (we gaven een com-
pleet boek uit met niets anders dan hoofdstukinleidingen uit verschillende boeken van 
mij; en dat verzin ik niet), maar sommige mensen haten ze uit de grond van hun hart. 
Gelukkig heb ik de ‘gekke dingen’ beperkt gehouden tot deze bladzijden met inleiding, 
de rest van het boek is redelijk normaal. Maar voor het geval je een mopperkont bent 
en heel serieus: je bent gewaarschuwd. Dus als jij je daarin herkent, raad ik je aan om 
deze inleidingen maar gewoon helemaal over te slaan.
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(6) Soms moet je dingen kopen. Dit boek is niet bedoeld om je spullen te laten kopen, 
maar voordat je verder gaat, is het goed om te weten dat je soms bepaalde accessoires 
moet aanschaffen om de gewenste resultaten te behalen, van een lichtstandaard tot een 
kantelbeugel, diffusielichtkap of softbox. Ik gebruik zelf voordelige spullen en houd dus 
altijd mijn budget in de gaten en zoek naar goede deals voor spullen (misschien onnodig 
om te zeggen, maar de prijzen in dit boek waren de prijzen op het moment van schrijven 
en kunnen in de tussentijd veranderd zijn).

(7) Wat is dat voor hoofdstuk over workflow helemaal achter in het boek? Lees dat als 
laatste, nadat je al het andere hebt gelezen. Het is bedoeld als informatie om op terug te 
vallen als je de volgende keer op pad gaat voor een fotoshoot en behoefte hebt aan een 
stappenplan voor binnen-, buiten- of bruiloftopnamen. Oké, het wordt nu tijd om aan de 
slag te gaan en samen deze wilde wereld van flitsfotografie te betreden, bla, bla, bla…

 
Dit zijn de laatste twee

00_Flitserboek_Boek.indb   5 27-11-17   10:10



H O O F D S T U K  1   ■   F L I T S B E D I E N I N G  E N  I N S T E L L I N G E N

[ 6 ]

Ik heb goed nieuws en goed nieuws. Wat wil je als eerste horen? Goed, we beginnen 
met het goede nieuws. In dit boek ga je niet alles leren over flitsen. Je hoeft niet allerlei 
gekke flitsdingen te leren en je hoeft geen ingewikkelde berekeningen uit te voeren of 
moeilijke dingen te doen en je hebt ook geen lichtmeter nodig (oftewel, je gaat niet alles 
leren over flitsen; zo’n boek is het niet). In plaats daarvan leer je een systeem kennen, een 
zeer simpel systeem en een systeem dat ik al jaren gebruik. En ik ga het jou leren zoals 
ik het ook een vriend zou leren (gelukkig heb ik daar veel ervaring in, omdat ik het al aan 
veel vrienden heb geleerd). Goed, dat is het goede nieuws. Nu het andere goede nieuws: 
ik weet dat de methode die ik je ga leren werkt, omdat ik er letterlijk honderden e-mails, 
opmerkingen op Facebook en fora, socialmediaberichten, noem het maar op, van mijn 
cursisten over heb ontvangen. Ze vertelden me dat ze eindelijk de flitsopnamen konden 
maken waar ze altijd al van gedroomd hadden dat ze die konden maken. Na jaren wor-
stelen gingen ze eindelijk van hun flitser houden. Het beste van dit systeem is volgens 
mij, dat het zo eenvoudig is, maar het is zeker anders dan wat je waarschijnlijk eerder al 
hebt geprobeerd. Dus als je dit leest en denkt: dit is niet wat ik op internet lees, dan is dat 
omdat ik het niet op die manier doe. Maar dit systeem werkt en als je het eenmaal gepro-
beerd hebt, word je vanzelf een gelovige. Of een ‘Belieber’, als het systeem je aanspreekt 
en je een fan van Justin Bieber bent (hoewel ik niet zeker weet of hij bij alles wat hij doet 
een flitser gebruikt). Ik wilde slechts dat je dit wist voor we verder in de materie duiken. 

Je staat op het punt om  
een ‘systeem’ te leren kennen
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Een interessant onderdeel van dit ‘systeem’ is dat je eigenlijk niet vaak of zelfs helemaal 
niet aan de bediening op de achterkant van de flitser komt. In feite druk je op geen enkele 
knop meer, draai je niet meer aan een instelling of raak je de achterkant zelfs helemaal 
niet meer aan om een instelling te wijzigen als je eenmaal met een fotoshoot bent begon-
nen! Waarom is er dan een hoofdstuk over flitsinstellingen? Dat is omdat ik per hoofdstuk 
word betaald (dat is niet helemaal waar). De reden is, dat je net als bij een nieuwe tele-
visie een aantal dingen moet instellen wanneer je de flitser voor de eerste keer gebruikt. 
Je doorloopt een instelprocedure, waarbij je een aantal instellingen en voorkeuren kiest. 
Maar wat veranderen we daarna nog op onze tv? Het volume en het kanaal. Voor de flitser 
geldt ongeveer hetzelfde. Je moet eerst een paar zaken instellen, maar daarna is eigenlijk 
het enige wat je nog aanpast de helderheid van de flits. (Spoiler alert: dat doen we niet 
door naar de flitser te lopen. We bespreken zo dadelijk hoe we dat wel doen.) Als de flitser 
eenmaal is ingesteld hoeven we niet meer aan alle overige instellingen te komen. In feite 
is het inschakelen van de flitser aan het begin van een opnamesessie en het uitschakelen 
aan het einde ervan het enige wat je nog doet aan de achterkant van je flitser. Dat maakt 
je flitsleven echt een stuk gemakkelijker (in wezen kun je met dit systeem stoppen met 
rommelen aan al die knoppen aan de achterkant van je flitser en je concentreren op het 
maken van een mooie foto).

Je gaat niet veel liggen rommelen aan de  
achterkant van je flitser. Of helemaal niet.
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Laat je niet intimideren door al die knoppen en menu’s, want hedendaagse flitsers werken 
allemaal bijna hetzelfde. Ze hebben meestal een lcd-scherm, daaronder vier knoppen en 
daar weer onder een draaiknop. Sommige kunnen een paar extra knoppen hebben (zoals 
een aan/uit-knop of een testknop), maar voor het grootste gedeelte zien ze er hetzelfde uit 
en werken ze hetzelfde. En vooral zoals wij de flitser in dit boek gaan toepassen, omdat 
we niet de nerd gaan uithangen en naar de diep weggestopte eigenschappen gaan kij-
ken, die alleen worden gebruikt door een klein deel van de gebruikers (en dan nog alleen 
als ze moe zijn van het spelen van Dungeons and Dragons). Omdat alle flitsers er onge-
veer hetzelfde uitzien en werken, ga ik je niet op de ene bladzijde een Canonflitser, op 
de volgende een Nikonflitser en vervolgens een Sonyflitser enzovoort laten zien. We zijn 
daarom in ons nogal angstaanjagende sf-lab gedoken en hebben daar de merkloze flitser 
gecreëerd die je hierboven ziet en die we liefkozend ‘meneer Flits’ noemen (als we in een 
internationale stemming verkeren noemen we hem Mr. Flash, Señor Flash, Monsieur 
Flash of Flash-san). Raak niet te gehecht aan meneer Flits, (ja dames, hij is alleenstaand 
en beschikbaar) want je krijgt hem alleen in de eerste hoofdstukken te zien, met een ver-
eenvoudigd lcd-scherm voor de instelling die je op dat moment moet aanpassen. Ik zal 
in de tekst echter ook regelmatig instructies opnemen voor de populairste flitsers. Ove-
rigens is de tekst achterop deze kleine schermpjes alleen geschikt om gelezen te worden 
door tieners met een zicht van 20/20 en zelfs zij moeten met hun ogen knijpen om ze te 
kunnen lezen. Je ziet tieners vaak een flitser aan elkaar doorgeven en vragen: ‘Kun jij dit 
lezen?’ En dan gaan ze over het weer praten. Echt waar. 

 
Hier is meneer Flits!
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Een aantal jaren geleden kondigde de flitsindustrie een doorbraak aan, genaamd TTL. (TTL 
is een afkorting voor lichtmeting ‘Through The Lens’ (door de lens). Enkele fabrikanten 
noemen hun model E-TTL, i-TTL enzovoort.) Dat is een techniek die de ingebouwde licht-
meter van je camera gebruikt om automatisch de hoeveelheid flitslicht aan te passen. Dat 
klinkt toch goed? In sommige gevallen werkt het zelfs. Maar als het niet werkt (en mijn 
ervaring zegt dat het maar al te vaak niet werkt of eenvoudigweg bij meerdere opnamen 
niet consistent is), wat dan? Ik heb zo veel mensen meegemaakt die bij gebruik van TTL 
al snel op een punt aankomen waarbij ze zeggen: ‘Nou, ik zal wel niet goed zijn in flit-
sen, want dit ziet er uit als [voeg hier zelf je favoriete woord voor ‘stront’ in], dus laat ik 
maar stoppen met flitsen.’ Ik durf te beweren dat TTL in feite een van de belangrijkste 
oorzaken is van het ‘ik haat mijn flitser’-syndroom, waaraan veel fotografen lijden die 
ik daar de laatste jaren naar heb gevraagd. Maar gelukkig hoef jij geen slachtoffer te 
worden van deze rammelende technologie. Nu weet ik wat een aantal van jullie nu gaat 
zeggen: ‘Nou, Joe McNally gebruikt TTL en zijn flitsfoto’s zijn geweldig!’ Dat klopt. Dat 
zijn ze zeker. Maar dit is het probleem: jij bent niet Joe McNally. Joe kan een batterij 
van 9 volt, een stukje kauwgom en een reservelampje nemen en daarmee een portret 
zodanig belichten dat Rembrandt het gebruik van invallend licht door een raam zou gaan 
heroverwegen. Joe is niet zoals jij en ik. Alle vergelijkingen met of verwijzingen naar Joe 
lopen spaak, omdat hij de magische eenhoorn van de flitsfotografie is. Oftewel, hij is 
niet van deze aarde. Voor ons gewone stervelingen is TTL niet de manier (ik zie het in 
feite zelfs als een vijand). In plaats daarvan hebben wij behoefte aan iets eenvoudigs dat 
altijd werkt. Spoiler alert: dat gaan we tegenkomen op bladzijde 22.

Waarom TTL ervoor kan zorgen  
dat je een hekel hebt aan je flitser
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Als je niet tevreden bent met de resultaten die je flitsfotografie opleveren en je zou me 
een voorbeeld laten zien van een foto die je niet mooi vindt, is het bijna zeker dat ik zou 
zeggen dat de flits te fel is (zoals in de foto hierboven). Het is het meest voorkomende 
probleem dat ik tegenkom en het is een behoorlijk significant probleem. Het hele idee 
achter flitsfotografie is namelijk dat het er niet uitziet alsof je flitslicht hebt gebruikt, het 
is de bedoeling dat je natuurlijk licht nabootst. Wanneer je flitskracht te hoog is, lijkt het 
alsof je een bouwlamp hebt gebruikt om je onderwerp te belichten. Dat licht is bedoeld 
om dingen te verlichten, niet om ze mooi te laten lijken, maar dat is wel de uitstraling 
die ik keer op keer tegenkom. Wanneer flitsen met behulp van een flitser vanaf de flits-
schoen goed is gebeurd, kun je niet met zekerheid zeggen of men wel een flitser heeft 
gebruikt. Een belangrijk deel van dat proces komt door het gebruik van de juiste hoe-
veelheid licht, door de flitskracht zodanig in te stellen dat de belichting er natuurlijk uitziet 
en mooi samengaat met het bestaande licht (meer over hoe je dit precies doet, lees je in 
het hoofdstuk over camera-instellingen). Maar voor nu is het genoeg als je gaat letten op 
de flitskracht van je flitser en met name dat deze niet te fel is (met andere woorden: de 
flitskracht staat niet te hoog ingesteld). Alleen dat al zorgt ervoor dat je op weg gaat naar 
betere foto’s waarbij je een flitser gebruikt.

De meest voorkomende reden  
dat flitsfoto’s er slecht uitzien
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Er zijn een of twee uitzonderingen op deze regel (zie hoofdstuk 7), maar voor het over-
grote deel is het plaatsen van een flitser in de flitsschoen boven op je camera het slecht-
ste wat je kunt doen. Dat is het recept voor verschrikkelijke, harde, onflatteuze foto’s. Het 
lijkt wel of je het doet om iemand terug te pakken die jou ‘iets heeft aangedaan’. Zie het 
zo: de pop-upflitser die je tegenwoordig op veel consumentencamera’s tegenkomt (je 
zult zien dat je ze niet op professionele camera’s van Canon of Nikon tegenkomt) veroor-
zaakt het miserabelste, hardste licht op aarde (om je een idee te geven van hoe hard het 
is: de flits voor het maken van pasfoto’s voor je rijbewijs is ook daar geplaatst, je kunt dus 
vergelijkbare resultaten verwachten). Het is gewoon gemeen ten opzichte van iemand die 
niet voor een pasfoto komt. Een groot deel van het probleem is de positie recht boven 
op je camera, van waaruit je recht in iemands gezicht flitst. Dus als die pop-upflitser al 
zo vreselijk is (en dat is hij), wat gebeurt er dan wanneer je een grotere, sterkere flitser 
boven op je camera plaatst? Je creëert dan gewoon een nog krachtiger en harder, mise-
rabeler licht. Het is alsof je bij de Champions Leaguefinale van de pasfotobelichting bent. 
Als je de kans wilt krijgen om mooie foto’s te maken met je flitser, moet, moet, moet, 
moet, moet (het aantal keren ‘moet’ zal in dit geval nooit genoeg zijn) moet je hem van 
de bovenkant van je camera afhalen en naar de zijkant verplaatsen, zodat je foto’s scha-
duwen, diepte en allure krijgen. Zonder dat zullen je portretten er vlak, uitgebleekt en 
afschuwelijk uitzien (maar je onderwerp zal in ieder geval in staat zijn om met zijn foto 
een biertje te kopen en in een nachtclub toegelaten te worden). 

Plaats je flitser niet boven op je camera
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Wanneer je een andere flitser los van je camera gebruikt, zou je de ingebouwde flitser 
kunnen gebruiken om deze aan te sturen. Ik ga je vertellen hoe je dat doet, maar ik zeg 
vooraf alvast dat je dit nooit moet doen. Nooit! Het is een valstrik die al sterkere man-
nen dan ik ten val heeft gebracht. Hoewel het technisch zou moeten werken, werkt het 
niet wanneer je klant op de stoep staat of wanneer je een bruiloft moet fotograferen of 
wanneer het gewoon belangrijk is dat de flitser ook echt afgaat. De betrouwbaarheid ligt 
ergens tussen die van een sensorkraan in een urinoir en die van een Fiat 500L. Het idee 
is eenvoudig: je stelt je pop-upflitser in op een bepaalde modus waarin deze niet genoeg 
licht geeft om iets te belichten. In plaats daarvan stuurt deze slechts een kleine lichtpuls, 
waardoor andere flitsers worden aangestuurd. Deze gaan af en toe af, vooral wanneer 
je het aan het testen bent en nauwelijks wanneer het er toe doet. Zei ik al dat de sensor 
op de flitser duidelijk zichtbaar moet zijn voor die lichtpuls? Oef. Ik weet wat je nu denkt: 
maar ik heb gezien dat Joe McNally er acht flitsers mee liet afgaan! Deze flitsers flitsen 
slechts uit respect. De rest van ons gaat nat. Ik kan je tientallen beschamende verhalen 
vertellen over hoe die ‘zichtlijn- of lichtpulstechniek’ mij en mijn collega’s in de steek 
heeft gelaten. Maar je kunt deze nachtmerrie volledig links laten liggen door gewoon een 
draadloos triggersysteem te gebruiken. Ze zijn eenvoudig en werken altijd. Als je flitser 
niet goed wordt aangestuurd, ga je deze nooit waarderen en ook niet gebruiken, dus is 
het hele flitsavontuur gedoemd om te mislukken. Maar zo hoeft het niet te gaan. Zorg 
gewoon voor een echt draadloos triggersysteem. Ze zijn tegenwoordig niet duur meer 
(zie de volgende bladzijde). Het is tijd om het op de juiste manier te doen om zo de resul-
taten te krijgen waarvan je altijd gedroomd hebt. 

Gebruik je pop-upflitser nooit om te proberen 
je flitser op afstand aan te sturen. Nooit!
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