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Introductie

Duikers geven vaak zichzelf, of de camera, de schuld wanneer een foto niet 
gelukt is. Dit kan de motivatie behoorlijk verminderen. De kans is dan groot 
dat de camera de volgende duik aan land blijft. “Mislukte” foto’s zijn echter 
niet altijd de schuld van de duiker of de camera. Het kan zijn dat de opname 
die je wilde maken gewoon onmogelijk was met de beschikbare apparatuur. 
In veel gevallen zijn er eenvoudige trucjes die je toestaan de foto toch te 
maken zoals je wilt, maar in andere gevallen is je camera gewoon niet ge-
schikt. De combinatie van trucjes en informatie over de beperkingen van 
verschillende camera’s die in dit boekje zijn opgenomen, zullen je motivatie 
om onder water foto’s te maken hoog houden.

Het gebruik van een digitale camera maakt wat voorbereidingen noodzake-
lijk, met betrekking tot de kennis over mogelijkheden en beperkingen van je 
camera. Dit boekje is geschreven om je bij dat proces te helpen.

Iedere camera is een “specialist”. Afhankelijke van de technische kenmerken 
van de lens, de beschikbare sluitertijden, diafragma’s en flitserinstellingen, 
kan de camera voor bepaalde soorten foto’s gebruikt worden, maar andere 
foto’s zullen niet gaan of een kwestie van dom geluk worden.

Het volgen van de instructies in dit boek zal je helpen bij de keuze van een 
camera, die de foto’s aankan die jij wilt maken én bij het gebruiken van die 
camera binnen de grenzen van het apparaat. Dit maakt het mogelijk om vele 
mooie onderwaterfoto’s te maken en weinig teleurstellingen te beleven.

Dit boekje kan als lesboek gebruikt worden voor een formele introductie 
door een gebrevetteerde foto-instructeur en ook voor zelfstudie dienen als 
begeleiding bij de eerste stappen in de onderwaterfotografie.
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Foto-uitrusting
Dit hoofdstuk begint met informatie over de keuze van een camera en de 
behuizing. Het geeft het inzicht dat nodig is om geschikte uitrusting uit het 
enorme aanbod te kiezen. Het is de bedoeling je te motiveren om er eerst 
over na te denken wat je van een camera verwacht, en dan pas een keuze te 
maken. Voor dat doel gaat dit hoofdstuk in op mogelijke wensen, gevolgd 
door een uitleg over de functies die nodig zijn om een wens in vervulling te 
laten gaan.

Het hoofdstuk gaat dan verder met de voorbereidingen die nodig zijn alvo-
rens met de camera te water te gaan. Het gaat daarbij eerst om de procedu-
res die gevolgd moeten worden om de behuizing waterdicht te houden. 
Daarna volgt uitleg over het voorkomen van condens. 
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De keuze van een camera

De vraag welke camera je dient te 
kiezen kan alleen met een vraag be-
antwoord worden – wat wil je met 
die camera doen? Er is een enorme 
keuze in camera’s. De keuze loopt 
uiteen van compacte digitale came-
ra’s in een onderwaterhuis tot digita-
le spiegelreflexcamera’s in een on-
derwaterhuis en met meerdere flit-
sers. Om teleurstelling te voorkomen 
moet je weten wat je van een camera 
kunt verwachten alvorens deze te 
kopen en te bepalen of de mogelijk-
heden al je wensen afdekken.

In vergelijking met de amfibiecame-
ra’s die in de jaren tachtig en negen-
tig populair waren (NIKONOS en 
MMII) heeft de digitale fotografie 

twee grote voordelen. Je hebt autofocus en er is geen verschil tussen de 
afbeelding in de zoeker of op de display en de foto. Wat je ziet is wat op de 
foto komt – in ieder geval met betrekking tot wat wel en wat niet op de foto 
komt. Dit maakt het gemakkelijker dan vroeger het geval was om macrofo-
to’s te maken.

Er zijn meer overwegingen dan alleen de technische opties en het soort 
foto’s dat je wilt maken. De prijs van de uitrusting is een bepalende factor en 
ook het formaat van de camera moet in overweging genomen worden. 
Vooral wanneer je alleen af en toe een foto wilt maken, zonder daarbij de 
gehele duik aan de fotografie te weiden. Deze overwegingen zijn zeer per-
soonlijk en je zult op verschillende gebieden een afweging moeten maken
met betrekking tot de prijs, de technische opties en het formaat.

Bij de keuze van fotoapparatuur voor onder water kom je er niet omheen af 
en toe een compromis aan te gaan. Stel echter zeker dat je over voldoende 
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gegevens beschikt om een geïnformeerde beslissing te nemen en dat je van 
tevoren weet wat je van je fotoapparatuur kunt verwachten.

Er zijn een aantal soorten foto’s die met vrijwel 
iedere digitale camera in een onderwaterhuis 
gemaakt kunnen worden, met slechts kleine ver-
schillen in kwaliteit. Onder andere silhouetten en 
foto’s van zoogdieren dichtbij de oppervlakte. Bij 
dit soort foto’s speelt rode kleur geen rol. Alleen 
blauw, grijs, zwart en wit. Ook kan dit soort foto’s 
zonder een flitser gemaakt worden. Dat beperkt
de verschillen tussen camera’s tot het aantal 
pixels, de kwaliteit van de lens, de beschikbare 
automatische programma’s en een vertraging na 
het afdrukken.

Het aantal pixels – zoveel te meer pixels, zoveel te groter de foto afgedrukt
kan worden, zonder dat je de individuele punten kunt herkennen. Een pixel 
(een afkorting voor “picture element”) is een stip met een bepaalde kleur. 
Zoveel te meer stippen per vierkante centimeter er zijn, zoveel te meer kan 
de foto vergroot worden, zonder dat deze te korrelig wordt.

De kwaliteit van de lens – het objectief (lens) is een belangrijk deel van de 
camera. Het staat je toe om het onderwerp met de zoom passend in beeld te 
brengen en scherp te stellen. Voor de zoom heeft het de voorkeur dat deze 
“optisch” is en niet “digitaal”. Een digitale zoom doet weinig anders dan een 
stukje uit het midden van de foto “uitknippen”. Dit beperkt het aantal pixels 
dat gebruikt wordt en dus de resolutie. Een optische zoom verandert de 
opnamehoek door het veranderen van de optische eigenschappen van het 
objectief. Alle pixels worden dus gebruikt en er is geen verlies in kwaliteit.
(resolutie).

De beschikbare programma’s en instellingen – zoveel te meer instellingen 
mogelijk zijn, zoveel te meer soorten foto’s je kunt maken. Zonder flitser zal 
je het meeste gebruik maken van “Tv”, “Av” en “macro”.

Opnamevertraging – het is frustrerend wanneer je de kans hebt om een foto 
te maken van een dolfijn die vlak voor je langs zwemt en wanneer de foto 
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dan met een beduidende vertraging na het afdrukken opgenomen wordt. De 
dolfijn is dan waarschijnlijk al weg wanneer de camera de foto opneemt.

Wanneer we van een flitser gebruik maken, dan zijn er meer overwegingen 
met betrekking tot de keuze van de uitrusting. Als eerste moeten we kiezen 
tussen het gebruik van de interne flitser, of investeren in een externe flitser 
of lamp.

Een flitser/lamp is nodig omdat onder water de kleuren verdwijnen, begin-
nend met rood. Dat heet absorptie. De flitser wordt niet gebruikt omdat er te 
weinig licht is, maar om de “verloren” kleuren in de foto terug te brengen. 
Het is de bedoeling dat de foto alle natuurlijke kleuren toont.

Wanneer je dicht bij het onderwerp blijft, maxi-
maal op het onderwerp inzoomt en wanneer het 
onderwerp beeldvullend is (of de achtergrond 
van het onderwerp op ongeveer dezelfde afstand 
is als het onderwerp zelf), dan kun je met de in-
terne flitser goede resultaten bereiken.

Wanneer zich achter het onderwerp water be-
vindt (geen vaste achtergrond waarop het flits-
licht kan reflecteren), dan wordt een correcte 
belichting met interne flitser een vraag van ge-
luk of van meerdere foto’s maken met diverse 
instellingen van de camera en/of verschillende 
hoeken naar boven, richting de oppervlakte.

De interne flitser kan nuttig zijn voor foto’s op korte 
afstand bij een redelijk goed zicht. Je moet op het 
onderwerp inzoomen en alleen foto’s maken van 
kleine onderwerpen. Wanneer je teveel uitzoomt, 
dan zullen deeltjes in het water als witte vlekken op 
de foto te zien zijn. Er is altijd een risico dat zulke 
witte vlekken ontstaan, maar dat risico neemt toe 
naarmate je uitzoomt, verder van het onderwerp 

weggaat en foto’s maakt in minder dan ideaal zicht.

http://www.scuba-publications.com


Onderwaterfotografie

Pagina 5
www.scuba-publications.com

De meeste behuizingen voor digitale camera’s hebben geen aansluiting voor 
een externe flitser. In zulke gevallen moeten we gebruik maken van een 
“slave” flitser. Een “slave” flitst mee wanneer een andere flitser afgaat. Om 
de “slave” te laten functioneren, bevestigen we een optische kabel voor de 
interne flitser.

Een externe flitser staat je toe uit te zoomen, 
verder van het onderwerp weg te gaan en 
foto’s te maken in minder dan ideaal zicht.

De intensiteit van de flits moet aangepast 
worden aan de hoeveelheid licht die nodig 
is voor een juiste belichting van de foto. 
Sommige flitsers doen dit automatisch. Bij 
anderen is het noodzakelijk dat de fotograaf 
de kracht van de flitser instelt en sommige 
kunnen zowel automatisch als manueel 
gebruikt worden. De externe “slave” moet 
geschikt zijn om met digitale camera’s te 
werken.

Een externe flitser die toestaat dat de kracht manueel ingesteld wordt zal 
het aantal foto’s dat op een juiste manier belicht kan worden enorm doen 
toenemen. Hiervoor is het echter noodzakelijk dat de camera ook manueel 
ingesteld kan worden en dat de fotograaf weet hoe dit gedaan wordt. Je kunt 
meer over dit onderwerp leren in het boek over manuele fotografie.

Degenen die investeren in een externe flitser die de optie heeft om de kracht 
van de flitser manueel in te stellen, doen er goed aan ook te kiezen voor een 
camera die manuele instellingen toestaat. De opties om met een camera en 
flitser die beiden manueel ingesteld kunnen worden foto’s te maken zijn 
enorm omvattend en je weet nooit hoever je foto vaardigheden zich zullen 
ontwikkelen. Let op dat de camera een volledige serie F/stop en sluitertijd 
instellingen heeft. Daarmee heb je de juiste uitrusting om je verder in de 
fotografie te verdiepen.
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Voor foto’s met een blauwe achtergrond is 
wat extra aandacht nodig. Wanneer het 
blauw in de achtergrond te dominant is, dan 
zal de automatische witbalans van de camera 
de kleur corrigeren, omdat de camera denkt 
dat deze kleur niet natuurlijk is. Dit probleem 
kan voorkomen worden wanneer de witba-
lans manueel ingesteld kan worden. Kijk wat 
voor opties de camera voor de “witbalans” 

heeft. Wanneer de camera uitsluitend een automatische witbalans heeft 
(AWB) kan het zijn dat het niet mogelijk is om een mooie blauwe achter-
grond op de foto te krijgen.

Wanneer je van plan bent om een lamp als externe 
lichtbron te gebruiken, dan heeft de witbalans nog een 
belangrijke functie. Het licht van een flitser heeft onge-
veer dezelfde kleur als het licht van de zon, maar bij 
een lamp is dit vaak niet het geval. Een manuele witba-
lans maakt het mogelijk om dit verschil in kleur van het 
licht te compenseren. Je kunt dan foto’s maken die de 
natuurlijke kleuren van de onderwaterwereld tonen.

Een lamp helpt ook de autofocus van de camera. De autofocus van de meeste 
camera’s werkt niet goed wanneer er te weinig licht is (dit is de reden 
waarom sommige externe flitsers met een lamp uitgerust zijn). In het bij-
zonder wanneer je dicht bij het onderwerp gaat kan de autofocus het laten 
afweten en krijg je onscherpe foto’s.

Wanneer je foto’s maakt in een omgeving met weinig licht, dan kan ook de 
camera problemen krijgen. Het kan zijn dat er gewoon niet voldoende licht 
beschikbaar is om de beeldsensor correct te belichten. In zo’n geval kan het 
helpen om de gevoeligheid van de beeldsensor aan te passen. Een aanpas-
sing zodat minder licht nodig is voor een juiste belichting. De gevoeligheid 
van de sensor wordt uitgedrukt in een ISO getal. Zoveel te hoger het ISO 
getal, zoveel te minder licht is nodig voor een juiste belichting.

Wanneer de camera en het onderwaterhuis je toestaan het ISO getal te ver-
anderen, dan kun je ook in een relatief donkere omgeving foto’s maken.
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Sommige foto’s werken gewoon niet met de automatische functies van de 
camera en/of flitser. Een foto op een enkele afstand (vaste achtergrond op 
ongeveer dezelfde afstand als het onderwerp die de gehele foto vult) werkt 
met de meeste camera’s en in veel gevallen met automatische instellingen 
(links). Een foto met groter verschil in afstand tussen het onderwerp en de 
achtergrond maakt manipulatie nodig om zowel het onderwerp als de ach-
tergrond juist te belichten. De kokerworm door de flitser en het water door 
de zon (midden). Een foto met drie verschillende afstanden (voorgrond, 
onderwerp en achtergrond) maakt manuele camera-instellingen en vaak 
meerdere flitsers noodzakelijk (rechts). 

De camera drooghouden

De elektronica van de camera en flitser zijn zeer gevoelig voor water. Een 
onderwaterfotograaf moet de apparatuur met de nodige zorg voorbereiden 
om te voorkomen dat water in het systeem binnen komt. Om de met lucht 
gevulde ruimte rondom de camera en de flitser van de omgeving af te slui-
ten worden O-ringen gebruikt.

Een O-ring sluit onder atmosferische druk redelijk waterdicht af, maar wan-
neer de druk toeneemt, dan wordt de O-ring door de druk op de optimale 
plaats gedrukt en ontstaat een afsluiting die voorkomt dat water in het sys-
teem binnen kan dringen. Wanneer je te water gaat, dan dien je de camera 
boven water te houden totdat het mogelijk is de camera een volle armlengte 
onder water te laten zakken. De ongunstigste plaats voor een camera is net 
onder de oppervlakte, maar niet diep genoeg om voldoende waterdruk te 
bewerken om de O-ringen op hun plaats te drukken.
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Wanneer de druk in de camera of flitser kan “klaren” door via een haar of 
iets dergelijks water binnen te laten, dan betekent dit dat de volledige O-
ring niet door de druk op z’n plaats gedrukt wordt. Daardoor zal er veel 
meer water de camera of flitser binnenkomen dan je zou verwachten via een 
klein lek. Doordat er geen drukverschil is tussen de omgeving en de binnen-
kant van het onderwaterhuis, zal een groot deel van de O-ring niet goed 
afdichten.

Wanneer de atmosfe-
rische druk toegeno-
men is sinds de laat-
ste keer dat je het 
onderwaterhuis ge-
sloten hebt, dan kan 
het moeilijk zijn deze 
te openen. Trek niet 
aan het mechanisme 

dat bedoeld is om het camerahuis te sluiten (foto links), omdat het mecha-
nisme hier niet op gebouwd is. Je kunt een muntje of een stuk plastic onder 
het deksel plaatsen en het deksel met een draaibeweging omhoog wrikken 
(foto rechts).

Zorg ervoor dat je op een schone 
ondergrond werkt. Keukenpapier 
is daarvoor geschikt. De witte 
ondergrond maakt het gemakke-
lijk om haren, zand en andere 
vervuiling te zien.

Als eerste doe je een visuele in-
spectie. Veel camerabehuizingen 
zijn van kunststof gemaakt en er 
kunnen dus krassen of scheuren zijn. Je moet ook alle knoppen proberen om 
te kijken of deze gemakkelijk bewegen. Wanneer dit niet het geval is, dan is 
de kans groot dat de O-ring die de knop waterdicht moet maken de knop 
blokkeert en dus niet meer op de bedoelde plaats zit. Dit kan lekkage ver-
oorzaken.
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De volgende stap is het verwijderen van de O-ring(en). Je kunt dit met een 
stuk keukenpapier doen. Druk lichtjes op twee kanten van de O-ring en 
schuif deze opzij. Hierdoor komt de O-ring uit de positie en kun je met je 
andere hand het uiteinde vastpakken en de O-ring verwijderen. Je dient 
aansluitend alle oppervlakken die met de O-ring in aanraking komen schoon 
te maken.

De O-ring zelf moet schoongemaakt worden om vuil en oud vet te verwijde-
ren. Terwijl je dat doet moet je de toestand van de O-ring controleren. Let op 
scheurtjes en krassen en kijk of de O-ring over de gehele lengte even dik is. 
Wanneer de O-ring op een bepaalde plaats ingeklemd was vanwege een 
verkeerde plaatsing, dan zal deze op die plaats plat zijn. Zo’n O-ring mag niet 
meer gebruikt worden. Zorg dat de doek of het keukenpapier dat je gebruikt 
geen pluisjes op de O-ring achterlaat.

Nadat de O-ring gereinigd is moet 
deze opnieuw ingevet worden. Er zijn 
verschillende soorten siliconenvet en 
je moet dus opletten dat je kiest voor 
de soort die in de gebruiksaanwijzing 
van het camerahuis aanbevolen 
wordt.

Gebruik niet teveel siliconenvet. In de 
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foto is op de rechter O-ring teveel vet gesmeerd. De O-ring in het midden is 
droog en de linker O-ring is correct ingevet. De O-ring moet glimmen van 
het vet. Net genoeg om de O-ring op de plaats te laten glijden op het moment 
dat de druk toeneemt. Doe wat vet op je vinger en verdeel het dan over de 
O-ring totdat deze over de gehele lengte glimt.

Let erop dat je de O-ring
niet verdraaid wanneer 
je deze terugplaatst in 
het camerahuis. Een 
verdraaide O-ring sluit 
niet goed af. Verdraaide 
O-ringen zijn soms de
oorzaak van lekkage in 
foto-uitrusting.

Het invetten van de O-
ring moet als laatste gedaan worden, net voordat je de O-ring in het onder-
waterhuis plaatst. Stof, zand, haren en andere dingen plakken aan siliconen-
vet. Wanneer je een ingevette O-ring even neerlegt, om iets anders voor te 
bereiden, dan moet je de O-ring opnieuw schoonmaken en invetten. Ander is
het risico te groot dat er vuil aankleeft. Je moet het moment waarop je de O-
ring invet goed kiezen.

Wanneer je de camera in het onderwaterhuis plaatst, dan moet je aandacht 
besteden aan de draaiknoppen. Voor knoppen die alleen ingedrukt worden 
zijn er geen problemen, maar knoppen die draaien of schuiven moeten op 
dezelfde stand gezet worden als die welke op het onderwaterhuis ingesteld 
is. Wanneer je dit niet doet, dan zal de knop onder water niet werken, of je 
leest op het onderwaterhuis een andere waarde af dan die welke op de ca-
mera ingesteld is.

Het voorkomen van condens

Je dient ook de nodige voorzorgen te nemen om condens in het onderwater-
huis te voorkomen. Vocht in het onderwaterhuis kan condenseren wanneer 
je de camera mee onder water neemt in water dat kouder is dan de lucht-
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temperatuur. Je kunt dit 
doen door kleine zakjes met 
vocht-absorberend materi-
aal in het onderwaterhuis te 
leggen.

Een andere methode is dro-
ge lucht uit een duikfles in 
het onderwaterhuis te bla-
zen alvorens deze te sluiten. 
Je kunt de camera ook voor-
bereiden in een ruimte met 
een lage luchtvochtigheid, 
zoals een kamer met een 
werkende airconditioning. 
Het maakt niet uit welke 

methode je kiest, maar je moet iets doen om condens te voorkomen, want 
anders kan condens voor de lens je foto’s doen mislukken.
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Fotograferen
Wanneer je onder water correct belichte foto’s wilt maken, dan moet je met 
verschillende aspecten rekening houden. Dat is natuurlijk een uitdaging, 
maar het maakt onderwaterfotografie ook tot een zeer interessante activi-
teit. 

Je mag niet verwachten dat je tijdens je eerste fotografieduik meteen fantas-
tische foto’s maakt. Veel foto’s zullen een teleurstelling zijn en er helemaal 
niet zo uitzien als je verwacht had. Dat is echter voor iedereen die aan on-
derwaterfotografie begint hetzelfde. Het belangrijke is dat je van je fouten 
kunt leren. Om steeds beter te kunnen fotograferen is het belangrijk dat je in 
staat bent achteraf te verklaren wat fout gegaan is. Dat is de enige manier 
om diezelfde fout tijdens de volgende duik te voorkomen. Dit hoofdstuk 
voorziet in de theoretische basis die nodig is om te kunnen verklaren waar-
om een foto er niet zo uitziet zoals de bedoeling was.
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Binnen de grenzen fotograferen

De meeste digitale camera’s staan je 
toe om silhouetten te fotograferen. 
Voor een echte silhouet doe je de 
flitser uit. Ga onder het onderwerp en 
richt de camera naar boven zodat het 
onderwerp (een duiker, een kwal of 
iets anders) de zon afdekt.

De afgedekte zon zal nu lichtstralen 
rond het object laten zien. Wanneer je 
de kleur van het onderwerp wilt to-
nen, dan kun je de flitser ook aanzetten, maar daarbij ontstaat het risico van 
witte vlekken op de foto.

Een ander soort foto’s dat met de 
meeste digitale camera’s werkt zijn 
close-up en macro opnamen. Ga 
dicht bij het onderwerp en zoom in 
(het kleinste gebied dat je voor een 
gegeven afstand op de display kunt 
zien). Stel de camera in op “macro” 
(wanneer die optie beschikbaar is) 
om te kunnen profiteren van de au-
tomatische opties die de camera te 
bieden heeft.

In dit geval moet de flitser geactiveerd zijn. Onder water wordt de flitser 
niet gebruikt (in tegenstelling tot op land) om te compenseren voor een 
gebrek aan licht, maar om te compenseren voor een gebrek aan kleur. Wan-
neer je dieper gaat dan ongeveer een meter, dan zien de foto’s er flets uit 
wanneer je geen flitser gebruikt.

Dit betekent dat de flitser je toestaat op grotere diepte kleurige foto’s te 
maken, maar op hetzelfde moment wordt de flitser ook een beperkende 
factor. Het licht van de flitser brengt twee problemen met zich mee waar-
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voor een oplossing noodzakelijk is. Ten eerste is het licht van de flitser an-
ders van kleur dan het omgevingslicht.

Wanneer je van een flitser gebruik 
maakt dan kan het nuttig zijn om de 
witbalans op “flits” in te stellen. De 
automatische witbalans (AWB) houdt 
soms geen rekening met de kleur van 
het licht van de flitser, wat de foto dan 
onnatuurlijke kleuren geeft. Voor foto’s 
zonder flitser (zoals silhouetten) is het 
vaak beter wanneer je de witbalans op 
“bewolking” stelt.

Verschillende camera’s hebben een verschillende kleurinstelling en verschil-
lende opties voor de witbalans. Het is de moeite waard om wat tijd te inves-
teren in het maken van foto’s, met verschillende instellingen van de witba-
lans, om te bepalen welke instelling op je camera de mooiste kleuren geeft. 
Deze instelling kun je dan voor je toekomstige foto’s gebruiken.

Het tweede probleem van de flitser is 
wat moeilijker op te lossen. Het licht 
van de flitser valt niet alleen op het 
onderwerp van de foto, maar ook op 
zweefdeeltjes in het water. Dit ver-
oorzaakt witte vlekken op de foto. 
Fotografen noemen deze vlekken 
“backscatter”. Bij beter zicht is er 
minder risico op backscatter.

Omdat veel flitslicht, dat op de deel-
tjes in het water valt, in de richting 
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van de bron van het licht (de flitser) 
terug gereflecteerd wordt, neemt het 
risico op backscatter toe naarmate de 
flitser dichter bij de lens geplaatst is. 
Ook naarmate de opnamehoek groter 
wordt.

Je mag dus, bij het gebruik van een 
interne flitser, alleen verwachten 
backscatter te voorkomen, wanneer je 
volledig op het onderwerp inzoomt (voor een gegeven afstand het kleinste 
gebied op de display ziet). Voor het nemen van foto’s met een grotere op-
namehoek zou de afstand tussen lens en flitser groter moeten zijn en is dus 
een externe flitser nodig.

Wanneer je geen externe flitser gebruikt, is 
het een kwestie van dom geluk en extreem 
goed zicht om met een grotere opnamehoek 
dan het minimum wat de camera toestaat,
foto’s zonder backscatter te maken. Het zal 
duidelijk zijn dat een voorzetlens voor groot-
hoek op een camera zonder externe flitser 
geen zin heeft vanwege de backscatter.

Wanneer je geen flitser gebruikt dan bestaat 
het probleem van witte vlekken in de foto ook 

niet. Foto’s waarvoor geen flitser nodig is zijn die welke je maakt op een 
diepte van niet meer dan ongeveer een meter. Dit betekent dat je zonder 
problemen een foto kunt maken van een dolfijn die vlak voor je zwemt wan-
neer je gebruik maakt van de automatische functies van je camera (zolang 
de gekozen functie niet de flitser activeert).

Een laatste overweging die van toepassing is op alle automatische pro-
gramma’s van de camera en flitser (macro met flitser en foto’s zonder flit-
ser), is dat de automatische programma’s je foto vergelijken met iets wat 
“normaal” is. Dit om de instellingen te bepalen. Wanneer je onderwerp erg 
van dit “normaal” afwijkt, dan zal de camera het onderwerp verkeerd be-
lichten in een poging het “normaal” te maken. Foto’s van onderwerpen die 

http://www.scuba-publications.com


Met automatische instellingen

www.scuba-publications.com
Pagina 16

erg donker of licht van kleur zijn lukken vaak niet met automatische pro-
gramma’s. Je moet dan met de Ev functie aanpassingen doen.

De grenzen verleggen

Je kunt een aantal zeer mooie foto’s maken 
met gebruik van de geïntegreerde flitser van 
een digitale camera, maar je bent behoorlijk 
beperkt in de soorten foto’s die je redelij-
kerwijs kunt maken. Wanneer je de grenzen 
wilt verleggen, dan is een externe lichtbron 
de oplossing.

De externe lichtbron kan een lamp of een 
flitser zijn. Wanneer je voor een lamp kiest, 
dan doe je er goed aan van te voren te con-
troleren of de camera een manuele witbalans 
toestaat. De kleur van het licht van de lamp 
kan compleet verschillen van natuurlijk of 
flitslicht en in de standaard witbalans instel-
lingen wordt vaak geen rekening gehouden 
met de kleur van het licht van een lamp. We zullen de voordelen van een 
manuele witbalans in een later hoofdstuk doornemen.

Bij het gebruik van een lamp heeft de camera voldoende licht beschikbaar 
om scherp te stellen, wat een groot voordeel is wanneer je op korte afstand 
wilt fotograferen in een omgeving met weinig licht. Omdat het licht aan is op 
het moment dat de camera het beschikbare licht meet en hier bij de keuze 
van de instellingen rekening mee houdt, kun je de volledige automatische 
functies van de camera gebruiken (zolang het automatische programma niet 
de interne flitser activeert).

De lamp kan door een buddy vastgehouden worden, of op een arm gemon-
teerd worden die aan een bodemplaat aan de camera bevestigd is. Op het 
eerste gezicht lijkt een lamp de ideale oplossing te zijn, maar er zijn een 
aantal beperkende factoren. De intensiteit van het licht van een lamp is niet 
vergelijkbaar met die van een flitser. Het licht van een lamp kan bepaalde 
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delen van een foto sterker belichten dan andere. Dat werkt storend op een 
foto. Er zijn ook een paar aspecten met een meer technisch karakter, maar 
de bovenstaande punten zijn twee van de redenen waarom de meeste foto-
grafen voor een flitser, in plaats van een lamp, kiezen. Het is echter een feit 
dat een lamp, vergeleken met de interne flitser, al een beduidende toename 
in de mogelijkheden betekent.

Zoveel te verder de externe lichtbron (lamp of flitser) van de lens vandaan 
geplaatst wordt, zoveel te groter de opnamehoek kan zijn met slechts een 
beperkt risico op backscatter.

Wanneer je een externe flitser wilt gebruiken, dan moet 
je uit een aantal verschillende types kiezen. Flitsers 
verschillen sterk in de geboden mogelijkheden en de 
manier waarop ze werken.

Bij digitale camera’s in een onderwaterhuis is de kans
niet zo groot dat je beschikt over een kabelaansluiting 
voor een externe flitser. Slechts een paar behuizingen voor compacte digita-
le camera’s hebben zo’n flitseraansluiting. Dit betekent dat in de meeste 
gevallen gebruik moet worden gemaakt van een “slave” flitser.

Wanneer je van een “slave” flitser gebruik 
maakt, dan wordt de interne flitser afgedekt 
met een masker. In het masker is de sensor van 
een optische kabel geïntegreerd. De optische 
kabel geeft de flits van de interne flitser door 
naar een sensor op de externe flitser. Deze acti-
veert dan de externe flitser. De externe flitser 
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gaat af op het moment dat de interne flitser afgaat. Omdat de interne flitser 
met een masker afgedekt is wordt het onderwerp van de foto alleen door de 
externe flitser belicht.

Er is geen communicatie tussen een “slave” flitser en de camera. Omdat de 
externe flitser alleen flitst op het moment dat de foto gemaakt wordt, komt 
dit licht voor de camera als een verassing. Er is met dit licht geen rekening 
gehouden bij het bepalen van de instellingen van de camera. De consequen-
tie van dit onverwachte extra licht is dat de foto vaak overbelicht zal zijn.

Een methode om dit probleem op te lossen (of te 
beperken), is het gebruik van een automatische 
flitser. Een automatische flitser is ingesteld voor 
een bepaalde lensopening van de camera. Eenvou-
dige automatische flitsers werken alleen correct bij 
één bepaalde, door de fabrikant gedefinieerde,
lensopening (het model op de foto werkt alleen 
correct bij een camera-instelling van F2.8). De au-
tomatische flitser meet tijdens het maken van de 
foto hoeveel licht door het onderwerp gereflecteerd 
wordt en “weet” hoeveel licht nodig is om een foto 
bij F2.8 juist te belichten (voor degenen met foto-
kennis: de sluitertijd heeft geen invloed op flitslicht 
omdat de flits te kort is om gedurende de gehele tijd dat de camera open is 
invloed te hebben).

De betere automatische flitsers staan je toe om de flitser bij 
verschillende camera-instellingen te gebruiken. In dat geval 
moet je hetzelfde F-getal op de flitser en op de camera in-
stellen. Omdat de camera en de flitser niet communiceren, 
moet jij zekerstellen dat ze beiden op dezelfde waarde staan.

Wanneer je fotografeert met een flitser die de kracht van de flits automa-
tisch aanpast voor een bepaalde F-instelling, dan kun je de camera op Av en 
ISO100 instellen. Dit programma staat je toe een F-waarde te kiezen en de 
camera kiest daar dan automatisch de passende sluitertijd bij. De door de 
camera gekozen sluitertijd zal erbij helpen om het water achter het onder-
werp een natuurlijk blauwe kleur te geven. Wanneer je een foto maakt zon-
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der water in de achtergrond en wanneer het omgevingslicht zwak is, dan 
kan het zijn dat de AV instelling een sluitertijd kiest die te langzaam is om 
redelijk te kunnen fotograferen. In dat geval is het beter de camera op het 
M-programma te schakelen. Je stelt dan de F-waarde op hetzelfde getal als 
de flitser, de sluitertijd op ongeveer 1/100 en de gevoeligheid van de sensor 
op ISO 100.

Deze “auto” flitsers zijn er volledig op voorbereid om met digitale camera’s 
te werken. De meeste digitale camera’s werken met een “pre-flash” kort 
voordat de foto gemaakt wordt en flitsen dan nog een keer op het moment 
dat de foto gemaakt wordt. Veel externe flitsers zijn niet in staat om in zo’n 
korte tijd twee keer te flitsen. Het probleem dat opgelost moet worden is dat 
de flitser flitst op het moment dat de foto gemaakt wordt.

Er zijn een aantal opties om een externe flitser correct met 
een digitale camera te laten functioneren. Sommige flitsers 
kunnen zo ingesteld worden dat ze een “pre-flash” negeren en 
andere zijn in staat om in een fractie van een seconde meer-
maals te flitsen. Deze twee soorten flitsers worden soms “di-

gitale flitsers” genoemd.

Camera’s met film werken niet met een “pre-flash” en “slave” flitsers die 
voor zulke camera’s bedoelt zijn, zijn niet in staat met zo’n “pre-flash” om te 
gaan. In enkele gevallen kunnen zulke flitsers echter nog wel gebruikt wor-
den. Dit omdat sommige digitale camera’s een “slave” instelling hebben. Bij 
die instelling wordt de “pre-flash” onderdrukt en flitst de camera alleen op 
het moment dat de foto gemaakt wordt.

Niet alle “digitale flitsers” zijn automatische flitsers. De niet-automatische 
flitsers flitsen altijd met de kracht die de fotograaf instelt, ongeacht de hoe-
veelheid licht die door het onderwerp gereflecteerd wordt. Omdat de flitser 
de hoeveelheid licht niet aan de situatie aanpast, is het nu aan de fotograaf 
om de correcte instelling van de flitser te kiezen. De complete theorie achter 
dit concept wordt behandeld in het boek over manuele fotografie.

Wanneer je je niet wilt verdiepen in de berekeningen met betrekking tot de 
afstand, de camera-instellingen en de flitserinstellingen, dan kun je een niet-
automatische flitser volgens het “trial-and-error” principe gebruiken. Daar-
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mee dien je stap voor stap je ervaring op te bouwen en op basis van voor-
gaande ervaringen een flitserinstelling kiezen.

In fotografie wordt de “trial-and-error” procedure bracketing genoemd. Je 
neemt dan gewoon meerdere foto’s van hetzelfde onderwerp met verschil-
lende instellingen van de flitser. De kans is groot dat je het beste resultaat 
bereikt wanneer je met een zwakke instelling op de flitser begint en dan 
steeds sterker flitst.

Niet-automatische flitsers geven de 
kracht aan in aanduidingen zoals “full”, 
“half”, “quarter”, et cetera, of in een 
richtgetal (GN of GNo.). Een lager richt-
getal geeft een zwakkere flits.

Degenen die zich verder in de fotografie 
verdiepen geven vaak de voorkeur aan 
een niet-automatische flitser. Een au-
tomatische flitser doet niet altijd wat de 

fotograaf zou willen. Bij een manuele flitsinstelling heeft de fotograaf de 
volledige controle. Wanneer je je echter niet in het rekenwerk voor het ma-
nuele flitsen wilt verdiepen is een automatische flitser een betere keuze.

Je camera aanpassen

Wanneer je met een externe lichtbron op een comfortabele manier wilt 
werken, dan moet het camerasysteem aangepast worden. Ten eerste moet 
de camera uitgerust worden met een bodemplaat en een arm voor de licht-
bron. Zoveel te groter de opnamehoek waarin je foto’s wilt maken, zoveel te 
verder moet de externe lichtbron van de lens weggeplaatst worden. Wan-
neer je op je camera een voorzetlens voor groothoekfotografie plaatst, dan 
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kan het zijn dat de afstand tus-
sen de lens en de externe licht-
bron wel een meter moet zijn.

De volgende stap is een masker
voor de interne flitser (voor 
degenen die een externe flitser 
willen gebruiken, want bij ge-
bruik van een lamp is het beter 
de interne flitser te deactiveren). 
Het masker moet de volledige 
flitser afdekken en voorzien zijn 
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van een houder waarop de optische kabel van de externe flitser aangesloten 
kan worden.

Niet alle camerahuizen voor digitale camera’s moeten van een masker voor-
zien worden. Sommige camera’s zijn door de fabrikant al uitgerust met een 
houder voor de optische kabel en hebben binnen het onderwaterhuis een 
schuifje om de interne flitser af te dekken.

Een polskoordje aan de camera maakt het mogelijk om beide handen te 
gebruiken voor handelingen zoals het masker leegblazen of het bedienen 
van het trimvest.

De voordelen van manuele witbalans

Sommige camera’s hebben meerdere instellingen voor de witbalans. Naast 
de automatische witbalans (AWB) zijn er instellingen voor zonnig weer, 
foto’s in een ruimte met neonlicht, foto’s met flitser, et cetera. Je dient in dat 
geval zelf uit te proberen welke instelling de beste resultaten geeft voor het 
soort foto’s dat je wilt maken.

Het probleem van de standaardinstellingen is dat deze alleen rekening hou-
den met situaties aan land. Er zijn weinig “standaardinstellingen” die de 
blauwe kleur van de onderwaterwereld in overweging nemen. De “stan-
daard” programma’s zijn vaak ook niet in staat om het verschil in kleur van 
het licht van je lamp of flitser te compenseren. Hiermee ontstaat het risico 
dat je foto’s maakt met onnatuurlijke kleuren die later op de computer ge-
corrigeerd moeten worden.

Sommige camera’s bieden de optie van een manuele (of geforceerde) witba-
lans. Om van deze optie gebruik te maken wordt een foto gemaakt van een 
wit oppervlak, zoals een onderwaterleitje. Voor een juiste uitvoering van de 
witbalans moet het witte oppervlak juist belicht worden. De camera neemt 
over het algemeen alleen het midden van de foto in overweging voor de 
instelling van de witbalans.
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Neem die foto van het witte oppervlak met dezelfde lamp of flitser die je ook 
voor je foto’s wilt gebruiken en op ongeveer dezelfde afstand. De manuele 
witbalans zal nu de verschillende kleuren corrigeren en “verkeerd” licht van 
de lamp of flitser “negeren”. De camera doet dit nadat je aangegeven hebt op 
welke foto de correctie gedaan moet worden. Dit is de beste optie om de 
echte kleuren van de onderwaterwereld te kunnen opnemen.

Er zijn ook camera’s waar dit anders gaat. Bij die camera’s gaat de witbalans 
in “echt tijd” in plaats van op een reeds genomen foto. Dit werkt goed wan-
neer je een lamp voor de belichting gebruikt, of helemaal geen gebruik 
maakt van een externe lichtbron. Met een flitser werkt dit niet. De flits duurt 
slechts een fractie van een seconde. Dat is te kort voor de witbalans om 
rekening te houden met de kleur van het licht van de flitser. Natuurlijk kan 
de witbalans ook later op de computer gedaan worden, maar daarvoor moe-
ten de foto’s in een speciaal formaat opgenomen worden (.raw).

“Speciale effecten”

Je kunt je foto’s creatiever maken door 
dicht bij de oppervlakte gebruik te ma-
ken van de effecten van reflectie en re-
fractie. Lichtstralen die op het waterop-
pervlak vallen met een hoek die geringer 
is dan ongeveer 48° worden onder die-
zelfde hoek gereflecteerd. Lichtstralen 
die onder een grotere hoek op het wa-
teroppervlak vallen gaan er doorheen en 
worden richting het wateroppervlak 
gebroken (refractie).

Dit betekent dat je creatieve foto’s kunt maken die ten dele direct je onder-
werp tonen, ten dele een spiegeling van je onderwerp in het wateroppervlak 
en ten dele structuren op het strand of naast het zwembad. Je kunt de reflec-
tie en refractie op het display van de camera zien. Het is dus niet zo moeilijk 
om dit soort foto’s te maken.
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Waarom lukken sommige foto’s niet?

Er zijn vele oorzaken denkbaar die tot gevolg hebben dat een foto er volle-
dig anders uitziet dan verwacht. Zonder de foto te zien en zonder de om-
standigheden te kennen waaronder de foto gemaakt werd, is het niet moge-
lijk uit te leggen waarom dit gebeurd is. Er zijn echter veel voorkomende 
oorzaken waarom foto’s niet werken en voor de meeste van deze problemen 
bestaan oplossingen. In hoeverre je van deze oplossingen gebruik kunt ma-
ken hangt af van de opties die je camera en flitser te bieden hebben.

De autofocus van mijn camera werk niet juist. Wat kan ik doen?

Je digitale camera heeft een autofocus. Zoals de naam aangeeft stelt dit me-
chanisme je foto’s automatisch scherp. De autofocus heeft licht nodig om 
juist te kunnen werken. Wanneer de autofocus niet juist werkt, dan betekent
dit meestal dat er te weinig omgevingslicht is. Het probleem kan opgelost 
worden door je buddy te vragen met een lamp op je onderwerp te schijnen.

Je kunt ook kiezen voor een flitser met een geïntegreerde lamp. Dit heeft het 
voordeel dat de lamp uitgaat op het moment dat je de foto maakt en de flit-
ser flitst. Het licht van de lamp heeft een andere kleur dan het licht van de 
flitser en het omgevingslicht en dit kan een storende factor in de foto zijn. 
Wanneer je met een lamp in plaats van een flitser als externe lichtbron 
werkt, dan zou dit probleem niet mogen voorkomen.

Vergeet niet dat het ook een mogelijkheid 
is dat de autofocus wel juist gewerkt heeft, 
maar niet op de afstand die jij je voorge-
steld had. Je moet de camera “vertellen” 
waarop scherp gesteld moet worden. Dit 
kan een “gemiddelde” of een precieze 
plaats in het midden van de foto of op een 
andere locatie zijn.

Wanneer ik een vis fotografeer, dan is deze meestal overbelicht en wanneer ik 
een octopus fotografeer dan gebeurt dat niet. Hoe kan dat?
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Dit is waarschijnlijk een combinatie van twee redenen. Ten eerste zijn vis-
sen gevoeliger voor overbelichting door hun reflecterende schubben. Bij 
vissen moet je er extra op letten dat de foto niet overbelicht wordt.

De tweede reden is de manier waarop de automatische programma’s van 
camera’s en flitsers werken. Een automatische flitser stopt niet met het flit-
sen totdat de gereflecteerde hoeveelheid licht overeenkomt met de hoeveel-
heid licht die nodig is om de gehele foto bij een gegeven F-instelling juist te 
belichten. De camera meet de volledige reflectie en niet alleen het licht dat 
op de vis gereflecteerd wordt. Wanneer je een octopus fotografeert, dan “zit” 

deze meestal op 
de bodem terwijl 
een vis meestal 
ruim boven de 
bodem zwemt. De 
bodem is in dat 
geval te ver weg 
om het licht van 
de flitser te reflec-

teren. Al het licht dat gereflecteerd wordt komt van de vis. De vis is slechts 
een deel van de foto, maar reflecteert het licht dat nodig is voor het juiste 
belichten van de volledige foto en dus zal de vis overbelicht zijn.

Bij een automatische flitser kan dit probleem verholpen worden door onder 
het onderwerp te gaan en in een hoek richting de oppervlakte te fotografe-
ren. Hierdoor valt meer zonlicht op de sensor, wat de kracht van de flits zal 
beperken. Een instelbare automatische flitser kan ook op een lagere F-
instelling gesteld worden dan die welke op de camera ingesteld is. Op deze 
manier “lieg” je tegen de flitser met betrekking tot de hoeveelheid licht die 
benodigd is. De automatische programma’s van de camera werken op een 
vergelijkbare manier.

Ik gebruik een automatische flitser, maar al mijn foto’s zijn overbelicht. Wat 
kan ik doen?

Als eerste dien je te controleren of de ISO waarde van de camera op 100 
gesteld is. De meeste automatische flitsers baseren de kracht van de flits op 
een gegeven F-instelling bij ISO 100. Wanneer dit het probleem niet oplost, 
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dan dien je te controleren of het automatische programma van de flitser 
werkt. Dit kun je doen door (aan land) een foto te maken van een wit opper-
vlak en dan van een zwart oppervlak. De tijd die de flitser nodig heeft om na 
een flits te laden dient aanzienlijk langer te zijn na de foto van het zwarte 
oppervlak dan na de foto van het witte oppervlak.

Wanneer de ISO instelling juist is en het automatische programma werkt, 
dan dien je systematisch de flitser op een lager F-getal in te stellen dan de 
camera.

Ik heb altijd witte vlekken (backscatter) in mijn foto’s. Wat kan ik er aan doen 
om dit te voorkomen?

De afstand tussen je externe lichtbron en de lens is te gering voor de opna-
mehoek van je lens. Je moet meer op het onderwerp inzoomen, of je moet 
een langer flitserarm gebruiken. Je dient ook te kijken of je niet zelf de oor-
zaak van de backscatter bent door sediment op te warrelen tijdens het foto-
graferen. Zelfs de beste flitshoek kan geen backscatter voorkomen wanneer 
het water tussen de camera en het onderwerp vol is met sediment.

Ik gebruik een externe lichtbron, maar mijn foto’s zijn nog steeds kleurloos. 
Moet ik een sterkere flitser gebruiken?

Nee. Er is onder water geen noodzaak voor een sterke flitser. De enige func-
tie van de flitser is het terugbrengen van “verloren kleuren”. Wanneer je 
foto’s geen kleur hebben, dan ben je waarschijnlijk te ver weg van het on-
derwerp. De maximum afstand voor het fotograferen onder water is 1½ 

meter of een kwart van het 
zicht (de geringste waarde is 
bepalend).

Ik gebruik een externe flitser en 
sommige van mijn foto’s zijn 
kleurloos en andere zijn goed. 
Wat is de oorzaak?

De kans is groot dat de externe 
flitser soms wel geflitst heeft 
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en andere keren niet. Ten eerste moet je altijd wachten totdat een lampje op 
de flitser aangeeft dat deze klaar is om te flitsen. Wanneer je weet dat je hier 
altijd op let, dan dien je de plaatsing van de optische kabel te controleren. 
Het kan zijn dat deze niet exact voor de interne flitser geplaatst is.

Het water achter het onderwerp van de foto ziet er donker uit. Moet ik een 
sterkere flitser gebruiken om het water beter te belichten?

Nee. De kleur van het water in een foto wordt niet door de flitser beïnvloed. 
Het omgevingslicht (zonlicht) is bepalend voor de kleur van het water. 
Wanneer je de camera op het M-programma instelt, dan kun je een langere 
sluitertijd kiezen en daardoor meer omgevingslicht in de camera binnen 
laten. Wanneer de camera op een automatisch programma ingesteld is, dan 
kun je de camera meer richting de oppervlakte richten om zo meer omge-
vingslicht in te vangen.

Hoe kan ik het water in de achtergrond van mijn onderwerp zwart op de foto 
krijgen?

Gebruik een kleine opnamehoek (inzoomen) en neem de foto ver van de 
bodem in een hoek schuin naar beneden.

Wanneer ik een foto van een duiker achter een stuk koraal maak, dan is het 
koraal overbelicht. Hoe kan ik dit probleem oplossen?

Dit probleem is moeilijker op te lossen. Het flitslicht wordt iedere centime-
ter dat het verder bij de flitser vandaan is zwakker en de flitser kan maar 
met één kracht flitsen. Als consequentie dus op slechts één afstand juist 
belichten. Wanneer je een foto maakt met twee onderwerpen met een be-
duidend verschil in afstand van de camera, dan zijn twee verschillende flits-
krachten nodig. Eén voor het koraal in de voorgrond en één voor de duiker 
achter het koraal. In zulke situatie gebruik je dus twee flitsers die manueel 
ingesteld worden voor de juiste kracht.

Wanneer je slechts één externe flitser gebruikt, dan kun je proberen deze 
van de arm los te koppelen en dan zo boven het koraal en de duiker te hou-
den dat je naar beneden flitst vanuit een locatie die ongeveer even ver weg 
is van de twee onderwerpen. Wanneer je een positie van de flitser kunt vin-
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den met gelijke afstanden naar de twee onderwerpen, dan zou dit ook een 
juist belichte foto als resultaat kunnen hebben.
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