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Introductie

We zijn onder water allemaal al dingen 
tegengekomen die we graag aan ande-
re zouden willen laten zien. Onderwa-
terfotografie maakt dat mogelijk. Fo-
to’s maken de onderwaterwereld toe-
gankelijk voor het algemene publiek. 
Het is echter niet altijd gemakkelijk 
om een foto zo te maken als je graag 
zou willen. Bij fotografie gaat het om 
kwantiteit en kwaliteit. Kwantiteit gaat 
over de juiste hoeveelheid licht om een 
foto te belichten en kwaliteit gaat over 
de manier waarop de fotograaf dat 
licht de camera binnenlaat. Je kunt dit 
ook zien als de technische en de crea-
tieve aspecten van onderwaterfotogra-
fie (of fotografie in het algemeen).

Dit boek neemt stap voor stap de technische achtergronden van fotografie en de uitdagingen van on-
derwaterfoto’s door. Daarnaast worden suggesties voor creatieve mogelijkheden gegeven. De intentie is 
om voldoende informatie te geven, om foto’s met volledig manuele instellingen te maken (zowel voor 
de camera als voor de flitser(s)). Dankzij digitale fotografie zijn nu foto’s mogelijk die vroeger niet 
denkbaar waren. Wanneer de juiste uitrusting op de juiste manier gebruikt wordt, dan zijn verbazing-
wekkende resultaten mogelijk.

Het boekje “onderwaterfotografie met automatische instellingen” is bedoeld voor degenen die gelegen-
heidsopnamen willen maken en die zich daarbij niet bezig willen houden met camera-instellingen. Dit 
boek is echter bedoeld voor degenen die zich echt in de onderwaterfotografie willen verdiepen. Manue-
le instellingen maken het noodzakelijk om veel te leren en te oefenen. De volledige duik staat dan in het 
teken van de fotografie. Dit is geen boek voor duikers die af en toe een keer een foto willen maken.

De eerste hoofdstukken zijn een voorbereiding. De hoofdstukken over camera’s & behuizingen, fysica &
psychologie, beeldsensoren & witbalans en over flitsers voorzien in de achtergronden die nodig zijn als 
basis voor praktijktraining. Het hoofdstuk over voorbereiding & fotografie dient dan als begeleiding bij 
die praktijktraining.
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Camera’s & behuizing
Om een foto te kunnen maken, moet de fotograaf (of de automatische functies van de camera) de instel-
lingen manipuleren. Alle camera’s hebben vijf centrale eigenschappen. Dit zijn de beeldsensor (en de 
ingestelde gevoeligheid), het display (of zoeker) dat laat zien wat op de foto komt, het sluitermecha-
nisme en het diafragma die toestaan de hoeveelheid licht die in de camera komt te manipuleren en de 
lens (die bepaald wat de opnamehoek is en waarmee de foto op de juiste afstand scherp gesteld wordt).
Daarnaast speelt bij onderwaterfotografie de flitser een grote rol.

Wanneer je foto’s met manuele instellingen wilt maken, dan moet je als fotograaf de werking van al 
deze eigenschappen begrijpen en weten welke invloed deze op elkaar hebben. Dit hoofdstuk begint 
daarom met een uitleg over de basiskennis van fotografie. Ook fotograven met veel ervaring (aan land) 
dienen dit hoofdstuk door te nemen, omdat voor ieder onderdeel informatie is toegevoegd die belang-
rijk is voor de keuze van de foto-uitrusting.

Onderwatercamera’s worden in een behuizing geplaatst. Zo’n behuizing kan het onmogelijk maken dat 
bepaalde camera-instellingen gedaan worden, of kunnen een deel van de foto afdekken. Voor onderwa-
terfotografie is het noodzakelijk om rekening te houden met de kenmerken van de behuizing, wanneer 
je de technische opties van de camera overweegt. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met algemene infor-
matie over behuizingen.
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Introductie tot de basis van onderwaterfotografie

Een camera kan gezien worden als een gesloten doos met een beeldsensor erin. Een foto wordt gemaakt 
door de doos even te openen om licht binnen te laten. De hoeveelheid licht die de camera binnenkomt 
bepaald of de foto juist belicht is. Er zijn verschillende manieren om het licht dat de camera binnenkomt 
te beïnvloeden. Fotografen maken van deze opties gebruik om de foto er zo uit te laten zien, als ze dat 
willen. Daarbij zorgen ze wel dat de juiste hoeveelheid licht binnenkomt. Bij het instellen van een came-
ra moet rekening gehouden worden met vijf centrale kenmerken en de flitser. Na de volgende korte 
introductie wordt ieder daarvan in detail doorgenomen.

Alvorens er in detail op in te gaan, is het nuttig om eerst een overzicht 
te hebben van de eigenschappen die bij de keuze van een camera 
overwogen moeten worden. De lens (of de mogelijkheid om verschil-
lende lenzen te plaatsen) is bepalend voor de kwaliteit van de camera. 
Een vertraging bij de opname na het activeren van het sluitermecha-
nisme (shutter-lag) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een zwakke 
motor voor de autofocus. De lens is ook bepalend voor de mogelijke 
opnamehoeken en de minimum afstand waarop foto’s gemaakt kun-
nen worden. Voor een grote opnamehoek is een flitser nodig die een 
groot oppervlak kan belichten. Voor een kleine opnamehoek is het
vaak nodig om een snelle sluitertijd in te stellen. Het is onder water niet gebruikelijk om van een statief 
gebruik te maken. Je zweeft meestal zonder steunpunt midden in het water. De beperkte mogelijkheden 
om de camera stabiel te houden moeten daarom vaak door een snelle sluitertijd gecompenseerd wor-
den. Het komt niet vaak voor dat onderwaterfoto’s gemaakt worden op een afstand die groter is dan 
anderhalve meter. Dichterbij is beter. Let dus op dat de lens van de gekozen camera het mogelijk maakt 
om foto’s op korte afstand te nemen.

Onder water heeft het diafragma een sterkere relatie met de 
flitser dan de sluitertijd (net als aan land). Wanneer de laagste 
instelling op een flitser GN 3 zou zijn en de kleinste lensope-
ning F/5,6 (de berekening volgt in een later hoofdstuk), dan is 
de kans groot dat alle foto’s op een afstand van minder dan 50 
centimeter overbelicht zijn. Voor fotografie met manuele flit-
serinstellingen moet ook het diafragma manueel ingesteld 
worden. Het is daarbij een voordeel wanneer ook kleinere 
lensopeningen beschikbaar zijn. Voor spiegelreflexcamera’s is 
het gebruikelijk dat openingen van F/22 of F/32 tot de moge-
lijkheden behoren. Voor compacte of “bridge” camera’s is dat 
vaak niet het geval. Om beperkingen voor de afstand minimaal 
te houden (vanwege de kracht van de flitser), dien je te kiezen 
voor een camera die tenminste F/8 toestaat (of voor een flitser 
met lage GN waarden).

De sluitertijd was vroeger een beperkende factor voor de onderwa-
terfotografie. Vanwege het risico van beweging moet een relatief snel-
le sluitertijd ingesteld worden (1/60 van een seconde of sneller). 
Vanwege de flitser was er echter een bovengrens. Afhankelijk van de 
kwaliteit van het sluitermechanisme kon die bovengrens variëren van
1/100 tot 1/250 van een seconde. De bovengrens was het gevolg van 
de noodzaak dat de lens (beide gordijnen) volledig open is op het 
moment dat de flitser flitst. Wanneer de sluitertijd te snel was, dan 
werd slechts een deel van de foto door flitslicht belicht. Daardoor hadden fotografen zeer weinig speel-
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ruimte. Bij spiegelreflexcamera’s speelt deze beperking ook nu nog een rol. Compacte en “bridge” came-
ra’s hebben echter een elektronische sluiter. Deze staan toe dat ook foto’s met flitser bij snelle sluiter-
tijden gemaakt worden. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze nieuwe flexibiliteit, is het van 
voordeel wanneer de door de camera aanbevolen sluitertijd (op basis van het beschikbare licht en het 
ingestelde diafragma) duidelijk zichtbaar is op de display van de camera.

De beeldsensor bepaald niet alleen wat de maximale resolutie van de 
gemaakte foto’s is (pixels). In combinatie met de elektronica van de 
camera, kan het zijn dat foto’s alleen in JPEG formaat opgeslagen kun-
nen worden. Het is echter een voordeel wanneer de foto’s naar keuze 
in JPEG of RAW (of beiden) opgeslagen kunnen worden. De bereke-
ningen voor fotografie met een externe flitser zijn gemakkelijker wan-
neer de gevoeligheid van de sensor op ISO 100 gesteld kan worden. 
Het formaat van de sensor heeft invloed op de opnamehoek van de 
lens (komt later aan de orde). De elektronica in de camera bepaald 
welke functies beschikbaar zijn voor de witbalans. Wanneer je de fo-
to’s die gemaakt zijn direct in JPEG wilt opslaan, dan is het belangrijk 
dat de camera een witbalans op een al gemaakte foto toestaat (geen 
manuele witbalans in “real time”). Voor foto’s in RAW is dit criterium 
minder belangrijk.

De display (of de zoeker) staat je toe te bepalen wat in de foto te 
zien is. Tegelijkertijd zijn nuttige gegevens af te lezen over de in-
stelling van de camera. Nadat een foto gemaakt is dient de display 
de kwaliteit van de foto te tonen. Er zijn spiegelreflexcamera’s 
waarbij het display niet gebruikt kan worden om te bepalen wat in 
de foto komt. In dat geval staan op de display alleen gegevens over 
de instelling en wordt de zoeker gebruikt om de foto te kadreren. 
Het display wordt wel gebruikt om een gemaakt foto te tonen. Het 
gebruik van een display kan moeilijk zijn wanneer je een leesbril 
hebt. In ondiep water kan het moeilijk zijn informatie op het dis-
play te lezen door de invloed van omgevingslicht. Voor het controleren van een gemaakt foto kan het 
nuttig zijn om over een histogram te beschikken (de grafische weergave rechtsboven in het beeld).

Een externe flitser moet ingesteld worden in overeenstemming met het diafrag-
ma dat op de camera ingesteld is. De gemakkelijkste manier is een camera/flitser 
combinatie die met elkaar communiceren. Daarvoor moet de flitser met een kabel 
aan de camera aangesloten zijn. Bij spiegelreflexcamera’s is dat meestal het geval. 
De flitser en de camera moeten ook “dezelfde taal spreken”. Compacte en “bridge” 
camera’s hebben vaak geen aansluiting voor een kabel (en zelfs wanneer de came-
ra dat heeft, dan ontbreekt de aansluiting vaak op de behuizing. Een alternatieve 
methode is om de flitser via een optische kabel te activeren (de externe flitser 
wordt dan door de interne flitser geactiveerd). Het vinden van een goed en be-
trouwbaar werkende combinatie van camera en externe flitser is waarschijnlijk de 
grootste uitdaging bij de aanschaf van foto-uitrusting voor onder water.

In dit boek wordt vaak de verdeling in spiegelreflex, “bridge” en compact gebruikt. “Bridge” camera’s 
hebben vele eigenschappen die met spiegelreflexcamera’s overeenkomen. Ze hebben knoppen voor de 
diverse camera-instellingen (waardoor het niet nodig is deze via het menu te veranderen). In tegenstel-
ling tot veel spiegelreflexcamera’s kan de display echter gebruikt worden om de foto te kadreren. Wat 
meestal niet mogelijk is, is het plaatsen van verschillende objectieven en de sluiter is elektronisch (in 
plaats van mechanisch met gordijnen). Compacte camera’s hebben maar weinig knoppen en maken het 
dus noodzakelijk om veel instellingen via het menu te doen. Dat neemt veel tijd in beslag. Daar komt 
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nog bij dat veel compacte came-
ra’s een aantal essentiële instel-
lingen missen (zoals het manueel 
instellen van het diafragma, het 
maken van foto’s in RAW en het 
doen van een witbalans op een al 
gemaakte foto). 

Het bovenstaande kan de indruk 
geven dat er drie duidelijk ver-
schillende soorten van camera’s 
zijn, maar dat is niet het geval. De 
reeks beschikbare camera’s is 
enorm en het is vaak niet duide-
lijk of je te doen hebt met een 
compacte camera of een “bridge”. Je moet daarom de tijd nemen om alle functies die een camera heeft 
door te nemen, alvorens te kunnen beslissen over een aankoop.

Lenzen

Verschillende lenzen worden aangeduid op 
basis van hun opnamehoek. Wanneer je op een 
bepaalde plaats zit of staat, dan zie je een deel 
van je omgeving (als je daarbij je hoofd of je 
ogen niet beweegt). Een lens die hetzelfde 
“ziet”, heet een standaardlens. Wanneer je je 
hoofd heen en weer zou moeten bewegen om 
hetzelfde te zien als de lens, dan spreken we 
van een groothoeklens. Een lens die slechts 
een deel van je gezichtsveld “ziet” wordt een 
macro- of telelens genoemd (er zijn aanvullen-
de vereisten om een lens macrolens te noe-
men, waar we later op terugkomen). Een lens 
kan een vaste opnamehoek hebben, of een 
zoomlens zijn. Een zoomlens staat je toe de 
opnamehoek te veranderen. Zonder als fotograaf van plaats te veranderen kan het deel van de omge-
ving dat op de foto komt vergroot of verkleind worden. Een lens met een vaste opnamehoek maakt het 
noodzakelijk dat je als fotograaf naar je onderwerp toegaat, of je ervan verwijdert, om de uitsnede die 
in de foto komt te veranderen.

De “echte” naam van een lens is niet gebaseerd op de opnamehoek, maar op de afstand tussen de beeld-
sensor en het brandpunt. Het brandpunt is de plaats waar alle lichtstralen elkaar kruisen. Omdat de 
lichtstralen elkaar in het brandpunt kruisen, komt de foto op de beeldsensor op de kop te staan.

Dit betekent dat voor een 50mm lens, de afstand tussen de beeldsensor en het brandpunt 50mm is. In 
traditionele fotografie met het (meest populaire) 35mm filmrolletje was dit boven water de “standaard 
lens”. Dat is de naam die aangeeft dat de opnamehoek gelijk is aan het beeld wat de fotograaf met de 
eigen ogen ziet. Helaas is dit in de huidige situatie niet meer zo duidelijk, omdat er beeldsensors van 
diverse maten zijn. Wanneer het formaat van de beeldsensor verandert, dan verandert ook de opname-
hoek.
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De opnamehoek wordt bepaald door de grootte van de 
film of beeldsensor en de brandpuntafstand. Fotografen 
hebben jarenlang gebruik gemaakt van 35mm film en zijn 
zo gewend geraakt aan de opnamehoek van de diverse 
lenzen. Zo wist je in die tijd dat een 50mm lens een stan-
daardlens was en dat een 135mm lens geschikt was voor 
portretopnamen. Je wist ook dat een 35mm lens onder 
water ongeveer dezelfde opnamehoek had als een 50mm 
lens aan de oppervlakte.

Door de verschillen in het formaat van beeldsensors, is 
die duidelijkheid over de relatie tussen de opnamehoek 
en de brandpuntafstand komen te vervallen. Om het mo-
gelijk te maken dat fotografen nog gebruik kunnen ma-
ken van hun (door ervaring) opgedane kennis, wordt voor veel digitale camera’s een omrekeningsfactor 
gegeven. Dit zou bijvoorbeeld 1,5 kunnen zijn. Dat betekent dat een 50mm lens nu een opnamehoek 
heeft die in traditionele fotografie bij een 75mm lens hoort. 

Een lens moet op de juiste afstand scherp gesteld worden. De meeste digitale camera’s doen dit automa-
tisch, maar in sommige gevallen heeft het de voorkeur manueel scherp te stellen. In dat geval stel je de 
lens zelf voor de gewenste afstand. Voor het scherpstellen is er altijd een foutmarge. Deze wordt 
scherptediepte genoemd. Alles wat buiten de scherptedieptezone valt is onscherp. 

Scherptediepte is een belangrijk hulpmiddel voor de cre-
atieve aspecten van fotografie. Wellicht is je eerste ge-
dachte, dat het beter is wanneer alles in een foto scherp 
is. Dit is bij fotografie echter niet altijd het geval. Onder 
water hebben we vaak te maken met “gecamoufleerde” 
organismen, die volledig opgaan in hun natuurlijke om-
geving. Scherptediepte is dan een hulpmiddel dat je toe-
staat om het organisme scherp in beeld te brengen en de 
achtergrond wazig (het rif of de zandbodem). Aan land 
wordt voor portretfotografie hetzelfde gedaan.

De tolerantie van de scherptediepte verschilt tussen lenzen en is ook afhankelijk van de camera-
instellingen. Een groothoeklens heeft typisch een zeer grote scherptediepte (in veel gevallen van vlak
voor de camera tot de maan). Een telelens heeft een kleine scherptediepte. De invloed van de instelling 
van de camera, komt aan de orde in het deel over diafragma. In ieder geval moet je je als fotograaf be-
wust zijn van de scherptediepte van de lens die je gebruikt, wanneer je die eigenschap voor de creatieve 
aspecten van je foto’s wilt gebruiken. De tolerantie achter het onderwerp is groter dan de tolerantie aan 
de kant van de camera (een derde aan de kant van de camera en twee-derde achter het onderwerp).

De minimumafstand waarop scherp gesteld kan worden (dat hangt af van de kwaliteit van de lens en de 
brandpuntafstand), bepaald of een lens macrolens genoemd mag worden of niet. De naam macrolens 
mag alleen gebruikt worden voor objectieven die de fotograaf toestaan zo dicht bij het onderwerp 
scherp te stellen, dat het beeld dat de foto vult niet meer dan drie keer zo breed en hoog is dan de 
beeldsensor. Dit is gemakkelijker bij lenzen met een kleine opnamehoek. Voor de definitie is de opna-
mehoek echter niet van belang. De definitie is vervuld zolang de lens scherp kan stellen op voorwerpen 
die maximaal drie keer zo breed zijn dan de beeldsensor. Wanneer het beeld drie keer groter is dan de 
beeldsensor, dan heet de macrolens 1 op 3. Twee keer zo groot heet dan 1 op 2 en wanneer de beeld-
sensor net zo groot is als het oppervlak dat op de foto komt, dan spreken we van 1 op 1. 
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Theoretisch gezien zouden alle opnamen gemaakt kunnen worden met dezelfde lens met vast brand-
punt. Je zou alleen, afhankelijk van de grootte van je onderwerp, dichterbij moeten gaan of je ervan 
verwijderen. Toch zijn verschillende lenzen (of een zoomlens) nodig. Je bent niet altijd vrij in de keuze 
van de afstand tot je onderwerp. Onder water zijn het zicht en het verlies van kleur beperkende facto-
ren. Deze maken het noodzakelijk dicht bij het onderwerp te blijven. Aan de andere kant hebben dieren 
onder water soms een beperkte tolerantie voor jouw aanwezigheid. Wanneer je te dichtbij komt, dan is 
het niet meer mogelijk hun natuurlijke gedrag in beeld te brengen. De noodzaak om dichtbij te gaan om 
kleuren te tonen en om rekening te houden met beperkt licht hebben ertoe gevoerd dat groothoeklen-
zen populair zijn voor onderwaterfotografie.

Een andere reden om voor verschillende lenzen te kiezen is het 
gebruik van scherptediepte als hulpmiddel voor creativiteit. Zo-
veel te verder het brandpunt van de lens van de beeldsensor ver-
wijderd is, zoveel te kleiner de scherptediepte. Een kleine toleran-
tie staat je toe je onderwerp scherp in beeld te brengen, maar niet 
de achtergrond. 

Er zijn echter grenzen aan de brandpuntafstand voor lenzen die 
onder water gebruikt worden. Het is onder water niet mogelijk de 
camera zo stabiel te houden als aan land. Het gebruik van een sta-
tief is onder water niet gebruikelijk. Lenzen met een grote brand-

puntafstand zijn gevoelig voor beweging. Beginnende fotografen doen er goed aan geen lenzen te ge-
bruiken met een grotere brandpuntafstand dan 80mm. Met toenemende ervaring kun je dan overwegen 
een lens te proberen met een grotere brandpuntafstand.

Voor sommige onderwatercamera’s zijn groothoeklenzen beschikbaar die on-
der water geplaatst kunnen worden. De meeste van deze voorzetlenzen zijn 
groothoeklenzen die voor de standaardlens van de camera geplaatst worden. 
Zulke lenzen maken het mogelijk dat dezelfde camera gedurende een duik 
afwisselend voor macro en voor groothoekopnamen gebruikt wordt. Het ge-
bruik van zulke lenzen is echter niet zonder problemen. Vaak is de opname-
hoek te groot voor de beschikbare flitser. Dat maakt het onmogelijk om gelijk-
matig belichte foto’s te maken. Voorzetlenzen voor macro zijn over het alge-
meen overbodig, omdat digitale camera’s vaak goede macrofuncties hebben.

Diafragma

Het diafragma dat op de camera ingesteld wordt is eigenlijk niets anders dan de grootte van het gat 
waardoor licht in de camera binnenkomt. Diafragma’s zijn gebaseerd op een “standaardopening” die de 
“volle hoeveelheid” licht doorlaat. Deze wordt “F” genoemd. Alle andere lensopeningen (diafragma’s) 
worden nu als fractie van “F” aangegeven (de F/stop). Dit betekent dat F/1 de volledige opening is. 
Vanaf dat beginpunt is er een serie van “standaard” diafragma’s die de hoeveelheid licht die de camera 
binnenkomt, reduceert tot de helft van de voorgaande waarde. Voor de berekening wordt vermenigvul-
digd met de wortel van 2 (wat ongeveer 1,4 is). Dit resulteert in F/1, F/1,4, F/2, F2,8, F/4, F/5,6 en F/8. 

Het verstellen van één stap voor het diafragma verdubbeld of halveert de hoeveelheid licht die de ca-
mera binnenkomt. F/4 laat bij dezelfde sluitertijd twee keer zoveel licht binnen dan F/5,6. F/8 laat half 
zoveel licht binnen (bij dezelfde sluitertijd), in vergelijking met F/5,6.

Dit betekent dat het diafragma de fotograaf toestaat zich aan te passen aan situaties met verschillende 
lichtintensiteit. Denk daarbij aan een foto midden op de dag, of vroeg in de avond. Een ander voorbeeld 
is een foto binnenshuis vergeleken met een foto in de tuin. Om de lichtintensiteit te meten beschikken 
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de meeste camera’s over een lichtgevoelige cel. De meting van die cel wordt dan gebruikt om aanbeve-
lingen voor de instelling op de display aan te geven, of wordt direct aan de elektronica van de camera 
doorgegeven om zo automatische instellingen mogelijk te maken.

Vrijwel alle camera’s met film en de betere digitale camera’s hebben een volledige reeks van “stan-
daard” diafragma’s (soms met tussenstappen). Compacte digitale camera’s hebben deze instelmogelijk-
heid echter meestal niet. Die camera’s hebben een zeer beperkt aantal diafragma’s. Die kunnen bij het 
zoomen ook nog veranderen. Voor manuele fotografie is het echter belangrijk om over een volledige 
reeks diafragma’s te beschikken. Spiegelreflexcamera’s hebben vaak een volledige reeks tot F/32 (de 
precieze mogelijkheden hangen af van de geplaatste lens). Voor een “bridge” moet je zelf nakijken wel-
ke instellingen beschikbaar zijn (vanwege de flitser zou dit tot in ieder geval tot F/8 moeten zijn).

Het aanpassen van de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt, is niet de enige reden om het dia-
fragma te veranderen. Een kleine opening maakt de scherptediepte groter en een grotere opening voor-
ziet in een kleine scherptediepte. Een keuze om alles scherp in beeld te brengen, of om het onderwerp 
wel scherp te hebben, maar de achtergrond niet, kan ook een reden zijn om het diafragma aan te pas-
sen. Dit betekent dat er een andere mogelijkheid moet zijn om de hoeveelheid licht, die de camera bin-
nenkomt te beïnvloeden. Wanneer dat niet het geval zou zijn, dan zou de fotograaf gedwongen zijn om 
het diafragma te accepteren, dat geschikt is voor de actuele lichtintensiteit.

Sluitertijd

Een tweede mogelijkheid om de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt te beïnvloeden is de slui-
tertijd. Het sluitermechanisme staat je toe een foto te maken. Het wordt geactiveerd door met je vinger 
op een knop te drukken. Het mechanisme opent en sluit de camera. Zolang de camera open is, kan licht 
binnenkomen. Wanneer de camera langer open is kan veel licht binnen en wanneer de camera maar 
kort open is komt minder licht binnen. De tijd die de camera geopend is heet sluitertijd.

Sluitertijden worden uitgedrukt in frac-
ties van een seconde. 1/30 – 1/60 –
1/125 – 1/250, etc. Op de camera zijn 
deze waarden over hat algemeen als vol 
getal aangegeven: 30, 60, 125, etc. In dat 
geval geeft een groter getal dus aan dat 
minder licht de camera binnenkomt. Het 
veranderen van de sluitertijd staat de 
fotograaf toe het verschijningsbeeld van 

de foto te veranderen. Ook nu weer (net als bij het diafragma), is de instelling niet alleen een middel om 
de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt te bepalen, maar is het ook voor creativiteit. Snelle slui-
tertijden staan je toe om beweging te “bevriezen”. De foto wordt dan zo snel gemaakt, dat een bewe-
gend voorwerp vastgelegd wordt op de plaats waar het op dat moment is. Met langzame sluitertijden 
kan beweging in beeld gebracht worden, omdat het voorwerp op de foto komt vanaf het punt waar de 
sluiter openging, tot het punt waar het sluitermechanisme weer gesloten werd. Een extreem voorbeeld 
daarvan zijn de foto’s met witte en rode “strepen” op een snelweg. Deze tonen de baan van de voor- en 
achterlampen van de voorbijkomende auto’s.

Net als bij het diafragma wordt voor iedere stap in de sluitertijd de hoeveelheid licht die de camera 
binnenkomt verdubbeld of gehalveerd. Dit betekent dat 1/100 van een seconde de dubbele hoeveelheid 
licht binnenlaat van 1/200 en dat 1/30 half zoveel licht binnenlaat als bij 1/15 het geval is. Een foto-
graaf kan dus tussen het diafragma en de sluitertijd equivalente instellingen vinden.
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F/8 bij 1/30 van een seconde laat dezelfde hoeveelheid 
licht binnen als F/5.6 bij 1/60. Wanneer we aan de ene 
kant de hoeveelheid licht verdubbelen (of met de sluiter-
tijd, of met het diafragma) dan moeten we het aan de an-
dere kant halveren. Met deze theorie in gedachten kunnen 
we binnen de beperkingen van de camera en de lens, di-
verse equivalente instellingen vinden. De beperkingen 
zijn de minimale en maximale sluitertijden en diafrag-
ma’s.

Op het eerste gezicht lijkt dit een attractieve optie te zijn, 
maar voor onderwaterfotografie is het niet altijd nuttig. 
Onder water ben je beperkt in de keuze van sluitertijden. Ten eerste moet rekening gehouden worden 
met beweging. Zwevend midden in het water ben je niet zo stabiel als met je beide benen op de grond. 
Het is aan land gebruikelijk om als vuistregel de langzaamste sluitertijd voor het uit de vrije hand foto-
graferen te bepalen door 1 te delen door de brandpuntsafstand van de gebruikte lens. Dat betekent dat 
je bij een 50mm lens een statief gebruikt wanneer je sluitertijden in moet stellen, die langzamer zijn 
dan 1/50 van een seconde. Onder water is het risico van beweging nog veel groter en moet je dus nog 
conservatiever zijn. Bij te langzame sluitertijden is het risico groot dat de foto’s onscherp worden als 
gevolg van beweging (tenzij deze “bevroren” kunnen worden met een dominante flits van de flitser).

Ook aan de snelle kant is het mogelijk met een beperking geconfronteerd te zijn. Voor onderwaterfoto-
grafie wordt meestal een flitser gebruikt. Wanneer een camera een mechanische sluiter (met gordijnen) 
heeft, dan is er een maximale snelheid waarmee foto’s gemaakt kunnen worden. Die snelheid heet de 
synchronisatietijd. Deze staat vermeld in de gebruiksaanwijzing van de camera. Elektronische sluiters 
hebben deze beperking niet. Voor een compacte camera of een “bridge wordt meestal een elektronische 
sluiter gebruikt (de elektronica activeert en deactiveert de beeldsensor voor de opname). 

Beeldsensoren

De hoeveelheid licht die nodig is om een beeldsensor juist te belichten wordt uitgedrukt in ISO. Er zijn 
snelle instellingen (waarvoor weinig licht nodig is) en langzame instellingen (waarvoor meer licht be-
nodigd is). Door het veranderen van de ISO waarde kan een ander diafragma gekozen worden om (bij 
dezelfde sluitertijd) een equivalente belichting te verkrijgen. Meestal zijn de stappen voor de instelling 
zo gekozen dat de benodigde hoeveelheid licht verdubbeld of gehalveerd wordt in vergelijking met de 
voorgaande instelling. Voor 100 ISO is twee keer zoveel licht nodig dan voor 200 ISO. 1600 ISO beno-
digd de helft van de hoeveelheid licht die voor 800 ISO nodig is. Digitale camera’s geven een ISO equiva-
lent. De meeste van die camera’s staan de gebruiker toe een ISO waarde in te stellen (soms echter alleen 
in de manuele programma’s). 

De hoeveelheid pixels die een digitale camera opneemt is een indicatie van de resolutie die verwacht 
mag worden (onafhankelijk van het ISO equivalent). Een beeldsensor is verdeeld in duizenden kleine 
vierkantjes die “picture-elements”, of in het kort “pixels”, genoemd worden. Iedere pixel neemt een 
eigen kleur aan. Bij digitale camera’s veranderd de resolutie niet wanneer de ISO waarde veranderd
wordt, maar een hoge ISO waarde heeft wel “noise” tot gevolg. “Noise” verwijst naar het probleem dat 
pixels een verkeerde kleur aannemen. Door “noise” kan een foto eruitzien alsof die een lage resolutie 
heeft.

Het aantal pixels (de resolutie) bepaald hoe groot je foto afgedrukt kan worden, zonder dat de individu-
ele beeldpunten zichtbaar worden. Het oog van de mens heeft een resolutie van 11.000 x 11.000 pixels 
(121 miljoen) en een traditionele 35mm dia tussen de 4 en 40 miljoen pixels, afhankelijk van het soort 
film. Het aantal pixels van digitale camera’s varieert.
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Flitsers

Een laatste optie om de belichting te beïnvloeden is het toevoegen van 
flitslicht aan het omgevingslicht. Onder water worden vrijwel alle foto’s 
met een flitser gemaakt. De intensiteit van het omgevingslicht is onder 
water altijd lager dan aan de oppervlakte. Dat is echter niet de belangrijk-
ste reden om een flitser te gebruiken. Zoals al in een beginnerscursus 
geleerd wordt, gaan onder water kleuren verloren, beginnend met rood. 
Het doel van een flitser is om deze kleuren weer zichtbaar te maken. De 
sterkte van de flits kan beïnvloed worden. Zo kan de intensiteit van de 
flits aangepast worden aan het op de camera ingestelde diafragma. Het 
beïnvloeden van het flitslicht kan gedaan worden door de flitser op de 
gewenste sterkte in te stellen, of door de afstand van de flitser tot het 
onderwerp te veranderen.

Wanneer we alle aspecten die in de voorgaande delen aan de orde ge-
weest zijn combineren, dan kunnen we concluderen dat je als fotograaf 
zelf het diafragma en de sluitertijd wilt kiezen en niet domweg de keuze 

van de camera, voor een instelling die de juiste hoeveelheid licht binnenlaat, wilt accepteren. Aan land 
is het meestal geen probleem om de camera een sluitertijd te laten kiezen, maar de beperkingen die 
onder water van toepassing zijn, beperken het nut van die optie (te langzame tijden zijn ongewenst en 
eventueel moet rekening gehouden worden met de synchronisatietijd). Om je opties te vergroten én om 
de natuurlijke kleuren in je foto’s te tonen, is het gebruik van één of meerdere flitsers onder water niet 
te vermijden.

Camerabehuizing

De beschikbaarheid en de kwaliteit van een camerabehui-
zing is een belangrijk criterium bij de keuze van een camera. 
Behuizingen zijn niet voor alle camera’s beschikbaar. Wan-
neer er wel een behuizing is, dan is dit slechts voor een be-
perkte tijd het geval. Wanneer de productie van een camera 
stopgezet wordt, dan worden ook geen behuizingen meer 
gemaakt. Het is dus niet waarschijnlijk dat je een behuizing 
kunt vinden voor een camera die je enkele jaren geleden 
gekocht hebt. Bekijk ook de grootte van de behuizing, wan-
neer je een camera kiest. Sommige modellen zijn behoorlijk 

groot. Zoveel te groter de behuizing is, zoveel te moeilijker is het ermee om te gaan.

Voor compacte en (de meeste) “bridge” camera’s, is de behuizing 
eenvoudig. Deze bestaat uit het voorste deel van de behuizing en een 
deksel op de achterkant. Veel van zulke behuizingen zijn van plastic 
gemaakt, waarbij het deel voor de lens van glas is. Om het deksel 
tegen de behuizing waterdicht te laten sluiten is een o-ring geplaatst.
Die moet voor iedere duik gereinigd en ingevet worden. De “poort” 
voor de lens is een geïntegreerd deel van de behuizing. Extra onder-
houd is dus niet nodig. 

Je dient je wel bewust te zijn dat iedere knop of passage, net als het 
deksel, met een o-ring afgesloten moet worden. De behuizing is dus 
voorzien van een aanzienlijk aantal o-ringen. Ieder daarvan kan beschadigd worden of uit de ligplaats 
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schieten. Daardoor kan water in de behuizing terecht komen. 
Aan het begin van iedere duik moet dus een controle gedaan 
worden, om te kijken of er luchtbelletjes uit de behuizing ont-
snappen (overal waar belletjes ontwijken, kan water binnen-
dringen). Na de duik moet de behuizing met kraanwater ge-
spoeld worden, terwijl je alle knoppen van de behuizing be-
weegt. Hierdoor worden zout en andere afzettingen verwijderd, 
die eventueel de toestand van de o-ring kunnen verslechteren.

De behuizing van spiegelreflexcamera’s en sommige “bridge” 
modellen bestaat uit drie delen. Niet alleen de achterklep, maar 
ook de poort, kan verwijderd worden. Dit is nodig om de behui-

zing aan te passen aan het gebruik van verschillende lenzen. Tijdens de voorbereiding voor de duik, 
moeten beide o-ringen (van de achterklep en van de poort) schoongemaakt en ingevet worden.

Wanneer een camera toestaat dat verschillende lenzen geplaatst 
worden, dan is de instelling van het diafragma deel van de lens in 
plaats van de camera. In veel gevallen kan de instelling toch op de 
camera gedaan worden, maar soms (meestal voor niet-originele len-
zen) kan het diafragma alleen op de lens zelf veranderd worden. Dit
(net als manueel scherpstellen) maakt het noodzakelijk dat de dia-
fragma- en/of focusring van de lens binnen de behuizing gedraaid 
kan worden. In dat geval moet de lens uitgerust worden met een
“clamp” en/of “sleeve”.

Nadat de behuizing gesloten is, moet het mogelijk 
zijn om alle relevante camerafuncties te bedienen. 
Natuurlijk is het dan niet meer mogelijk om een 
nieuwe SD kaart te plaatsen, of de batterij te ver-
vangen. Afgezien daarvan moeten alle (of in ieder 
geval de meeste) camerafuncties beschikbaar zijn. 
Dit hoeft niet altijd te betekenen dat voor iedere 
knop op de camera ook een knop op de behuizing 
te vinden is. Bij digitale camera’s is het vaak mo-
gelijk dat dezelfde functie met verschillende 
knoppen bediend wordt. Er zijn echter behuizin-
gen op de markt die niet toestaan dat onder water 
belangrijke functies bediend worden. Het beste is 
om, met de camera geplaatst, de behuizing te con-
troleren op de instelmogelijkheden.

Ook moet het mogelijk zijn om de instellingen van de camera van 
buiten de behuizing af te lezen. Meestal kunnen de instellingen op 
de display afgelezen worden, maar zelfs dan is het nuttig om een 
alternatieve manier te hebben dit te controleren. Ook hier is de bes-
te controle of de combinatie van camera en behuizing aan je vereis-
ten voldoet, om de camera te plaatsen en de instellingen op de be-
huizing uit te voeren.

Waar extra aandacht aan besteed moet worden zijn de mogelijkhe-
den om van een externe flitser gebruik te maken. Voor spiegelre-
flexcamera’s en een aantal “bridge” modellen kan dit via een kabel. 
In dat geval kunnen de camera en de flitser met elkaar communice-
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ren. De communicatie met de camera maakt het mogelijk dat de flitser op het juiste moment flitst. Ook 
geeft dit de mogelijkheid om gebruik te maken van programma’s die automatisch de kracht van de flit-
ser beïnvloeden (het equivalent van de vroegere TTL sturing). Wanneer je van een dergelijke optie ge-
bruik wilt maken, dan moeten de elektronica van de camera en de flitser op elkaar afgestemd zijn.

Wanneer een kabelverbinding niet mogelijk is, dan moet van een slaafflitser (“slave”) gebruik gemaakt 
worden. In dat geval is het niet mogelijk dat de camera en de flitser met elkaar communiceren. Om de 
flitser op het juiste moment te laten flitsen, wordt van de interne flitser gebruik gemaakt. Daartoe 
wordt een optische kabel voor de interne flitser geplaatst. De andere kant wordt voor de lichtsensor op 
de flitser geplaatst. De slaafflitser gaat dan af op het moment dat de interne flitser flitst.

Het gebruik van een slaafflitser wordt bemoeilijkt doordat digi-
tale camera’s vooraf flitsen om het licht te meten. Je moet daar-
om vooraf controleren of je over minimaal één van de volgende 
opties beschikt: 1.) de camera kan ingesteld worden op een 
slaaffunctie waarbij de camera niet vooraf flitst, 2.) de flitser kan 
zo ingesteld worden dat de flits vooraf genegeerd wordt en de 
flitser alleen afgaat bij de eigenlijke flits, of 3.) de flitser is snel 
genoeg om in een fractie van een seconde twee keer te flitsen.

Bij een slaafflitser kan de camera geen invloed nemen op de 
kracht waarmee de flitser flitst. In dit geval moet je als fotograaf 
dus de flitser (en de camera) instellen. Ook wanneer van een 
automatische flitser gebruik gemaakt wordt, moet toch op de 
camera en de flitser hetzelfde diafragma in te stellen. 

Wanneer je voor het flitsen van manuele instellingen gebruik maakt, dan maakt het niet uit of deze via 
een kabel of optische kabel geactiveerd wordt. Voor manuele instellingen moet je als fotograaf altijd zelf
het richtgetal instellen.
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Fysica, psychologie & 
creativiteit
Het gedrag van licht onder water verschilt sterk van aan de oppervlakte. Dit zijn zowel echte verschillen 
(fysica), als de manier waarop licht door de duiker ondervonden wordt (psychologie). In dit hoofdstuk 
gaan we op die verschillen in en geven informatie hoe je daar als fotograaf mee om kunt gaan. 

Sommige aspecten van het gedrag van licht spelen aan land geen beduidende rol, maar hebben wel een 
sterke invloed op onderwaterfoto’s. Een deel daarvan is duidelijk een nadeel. Als onderwaterfotograaf 
moet je technieken toepassen om de gevolgen van die fenomenen te beperken. Er zijn andere aspecten 
die je toestaan creatief om te gaan met de manier waarop je het licht in de camera invangt. Je kunt 
daardoor opnamen maken die aan land niet mogelijk zouden zijn. Voor al deze aspecten is het echter 
wel noodzakelijk dat je precies begrijpt wat de consequenties van het gedrag van licht zijn. 

Je moet ook kennis hebben van optische illusies. Aan land komen foto’s meestal overeen met wat je 
gezien hebt, op het moment dat de foto gemaakt werd. Onder water kunnen optische illusies echter een 
grote rol spelen. Daardoor ziet een foto er vaak volledig anders uit, dan wat je dacht gezien te hebben. 
Zulke illusies maken het soms ook mogelijk creativiteit aan je foto’s toe te voegen. Je bent echter niet de 
eerste fotograaf die “creatief is”. Er zijn al vele technieken geprobeerd en de resultaten zijn aan het al-
gemene publiek getoond. Een aantal daarvan waren een succes, andere niet. In dit hoofdstuk worden 
een aantal algemene regels voor de vormgeving van foto’s gegeven. Dit echter niet met de bedoeling dat 
je je eigen creativiteit negeert en alleen het werk van anderen kopieert.
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Diffusie

Diffusie heeft grotere consequenties dan de andere gedragingen van licht. Diffusie ontstaat wanneer 
licht op een deeltje valt en dan van richting verandert. Zoveel te meer zwevende deeltjes in het water 
zijn, zoveel te meer last je van diffusie zult hebben. Je hebt in het water altijd met meer deeltjes te ma-
ken dan aan de oppervlakte. Je foto’s onder water worden dus altijd door diffusie beïnvloed.

Omdat licht in verschillende richtingen gestrooid wordt, heeft diffusie tot gevolg dat het met toenemen-
de diepte donkerder wordt (zoals ook absorptie daarbij een rol speelt, die later behandeld wordt). Op 
grotere diepte is minder omgevingslicht beschikbaar om een foto te maken. Op grotere diepte moet van 
dat zwakke licht meer in de camera vallen (groter diafragma of langzamere sluitertijd), om het water in 
de achtergrond blauw op de foto te laten verschijnen.

Strooiing van licht beïnvloedt ook het contrast. Vergelijk daartoe het raam in de woonkamer met het 
glas dat in het raam van de badkamer geplaatst is. Wanneer het glas “troebel” is, dan zal het licht er wel 
doorheen komen, maar je kunt geen contrast meer zien. Op dezelfde manier is het water troebeler dan 
lucht en zal dus ook minder contrast toestaan. Een basisregel van de onderwaterfotografie is daarom,
dat je foto’s maakt op afstanden die kleiner zijn dan een kwart van het zicht (dit is niet de enige beper-
king voor de afstand waarop onder water foto’s gemaakt worden).

Wellicht het meest storende gevolg van 
diffusie is dat een deel van het licht in 
de richting terug gestrooid wordt, waar 
het vandaan gekomen is. Flitslicht kan 
zo ook in de richting van de lens ge-
strooid worden. Dat licht is dan als witte 
vlekken in de foto te zien. Fotografen 
noemen dit fenomeen “backscatter”.

Backscatter dwingt je om flitslicht zo te 
richten dat het zo min mogelijk water
tussen de lens en het onderwerp van je 
foto belicht. Wat nog belangrijker is, is 
de hoek waaronder de deeltjes door het 
flitslicht belicht worden. In de praktijk 
(in werkelijkheid is het complexer) kun 
je ervan uitgaan dat het licht van de 
flitser dat op een deeltje valt, in een 
conus van 30° richting de bron terug 
gereflecteerd wordt. Wanneer de flitser 

hoog boven de camera geplaatst is, dan schijnt het licht schuin naar beneden. In dit geval zal het licht, 
dat door deeltjes verstrooid wordt, niet in de richting van de lens gaan. Omdat het licht niet richting de 
camera gaat zullen geen storende witte vlekken in de foto te zien zijn. Zoveel te groter de opnamehoek 
van de lens is, zoveel te verder moet de flitser bij de lens vandaan geplaatst worden.

Deeltjes in het water die zich dichterbij de lens bevinden dan het onderwerp van de foto, komen erg 
helder (helderder dan het onderwerp) in beeld wanneer het flitslicht erop reflecteert. Deeltjes die ver-
der weg zijn dan het onderwerp zijn minder belangrijk. Door de extra afstand die het flitslicht moet 
afleggen, wordt de intensiteit van die deeltjes in de foto erg gering. Door die geringe intensiteit zijn ze 
niet (of nauwelijks) storend in de foto. Een interne flitser zou al het water tussen de lens en het onder-
werp belichten en dat onder een ongunstige hoek. Het gevolg is een maximale hoeveelheid backscatter.
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Backscatter is de reden waarom onderwaterfotografen een externe flitser gebruiken, die ze zo kunnen 
positioneren, dat slechts weinig licht op het water tussen de lens en het onderwerp valt. Daartoe wordt 
een bracket en een lange flitserarm gebuikt. Soms is het zelfs nodig de flitser van de arm te verwijderen 
en met de linker hand in positie te houden (de camera in de rechter hand), om zo volledig vrije keuze te 
hebben voor de positie van de flitser (een techniek die point-shooting genoemd wordt). Het belangrijk-
ste wat je onthouden moet is, dat de aanwezigheid van witte vlekken in je foto’s aangeeft dat de flitser 
niet ver genoeg van de lens geplaatst is. In dat geval is een langere flitserarm nodig.

Een ander soort diffusie heet moleculaire diffusie. Iedere stof heeft unie-
ke eigenschappen met betrekking tot licht. Wanneer de energie van een 
bepaalde lichtfrequentie precies overeenkomt met de hoeveelheid ener-
gie die nodig is om een elektron van de molecule in een hogere baan te 
brengen, dan zal dat molecule het licht eerst absorberen en daarna, in 
een andere richting, weer afgeven. Het elektron dat in een hogere baan 
wordt gebracht blijft in beweging. Op het moment dat het in de oor-
spronkelijke baan terugvalt, is het op een andere plaats. Het licht wordt 
dus in een andere richting afgegeven dan waarin het geabsorbeerd is.

Wanneer er geen moleculaire diffusie zou zijn, dan zou al het licht van de 
zon in een rechte lijn op ons oog terecht komen. We zouden dan de zon (in de foto is het de maan) als 
een witte vlek tegen een zwarte achtergrond zien. In de atmosfeer stoot het licht van de zon echter op 
stikstofmoleculen. De golflengte van blauw licht heeft precies de juiste hoeveelheid energie, om een 
elektron van stikstof in een hogere baan te brengen (bij die 
actie wordt het blauwe licht geabsorbeerd). Het elektron 
valt snel weer terug in de normale baan, waardoor blauw 
licht van dezelfde kleur uitgestraald wordt. Omdat het elek-
tron tegen die tijd verder rond de kern gedraaid is, zal het 
licht in een andere richting afgegeven worden, dan de rich-
ting waaruit het gekomen is. Andere frequenties van het 
zichtbare licht worden niet door dit fenomeen beïnvloed. 
De andere kleuren gaan in een rechte lijn door de atmos-
feer. De consequentie is dat blauw licht vanuit alle richtin-
gen op ons oog valt. We zien de hemel (zonder wolken) 
daarom als blauw. 

Wanneer er veel deeltjes (wolken) in de lucht zijn, dan worden ook de andere kleuren gestrooid en zien 
we wit, grijs of zwart. Dit veroorzaakt de kleur van wolken. Er is nog een ander fenomeen dat je wellicht 
opgemerkt hebt. Bij avond kan de hemel er rood of oranje uitzien. Dat gebeurt echter alleen wanneer de 
zon de horizon nadert. In dat geval moet het licht van de zon een erg grote afstand door de atmosfeer 
afleggen, voordat het bij je ogen aankomt. Omdat het blauwe licht daarbij van het ene naar het andere 
stikstofmolecule “springt” is de afstand te groot. Het blauwe licht komt niet bij je oog aan. De kleur van 
de hemel wordt dan uitstuitend bepaald door de andere kleuren van licht (rood, oranje, geel).

Moleculaire diffusie van blauw licht is deels verantwoordelijk voor “noise”. “Noise” verwijst naar pixels 
die een verkeerde kleur aannemen. Daardoor ziet je foto er gevlekt of “ge-pixelled” uit. Wanneer de 
beeldsensor erg gevoelig is (bijvoorbeeld 1.600 ISO), dan zijn slechts weinig fotonen (de eenheid van 
licht) nodig voor een juiste belichting. Slechts een paar “foute” fotonen hebben dan al een zichtbare 
invloed op de kleur van een pixel. Een minder gevoelige sensor (bijvoorbeeld 100 ISO) moet door zo-
veel fotonen belicht worden dat een paar “foute” nauwelijks invloed hebben. Veel van de “foute foto-
nen” zijn blauw. Deze zijn het gevolg van moleculaire diffusie binnen de camera en de behuizing (waar 
ook stikstof te vinden is). Een andere consequentie van moleculaire diffusie komt in het deel over re-
flectie aan de orde.
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Reflectie

De overgang van water naar lucht en van lucht naar water kan als een spiegel functioneren. Afhankelijk 
van de hoek waaronder het licht op het water valt, wordt een deel daarvan gereflecteerd. Dit betekent 
dat het niet door de barrière tussen de twee media gaat. Zoals te zien is op foto’s die half onder en half 
boven water gemaakt worden, is er onder water altijd minder licht.

Voor veel opnamen onder water heeft de fotograaf de wens dat het water rond het onderwerp er blauw 
uitziet. Daarvoor is omgevingslicht (zonlicht) nodig. Flitslicht reflecteert alleen op vaste voorwerpen en 
niet op water. Het is het “gefilterde” zonlicht dat onderwateropnamen de typische blauwe kleur geeft. 
Wanneer er niet genoeg licht in het water doordringt, dan is het moeilijk om de gewenste blauwe kleur 
van het water te bewerken. Om die reden moeten foto’s waarop een blauwe achtergrond gewenst is,
midden op de dag en bij milde oppervlakte-omstandigheden gemaakt worden.

Vroeg in de ochtend, en laat op de dag, is de hoek waaronder het licht op het wateroppervlak valt on-
gunstig en wordt een groot deel van het licht gereflecteerd. De kritische hoek is ongeveer 48°. Licht dat 
onder een steilere hoek op het water valt, zal door de barrière tussen de twee media heengaan. Licht 
onder een vlakkere hoek zal gereflecteerd worden. Vergeet niet dat blauw licht in de lucht beïnvloedt
wordt door moleculaire diffusie. Blauw licht komt uit alle richtingen. Zelfs wanneer de zon laag boven 
de horizon staat, zal er altijd nog (blauw) licht onder water aankomen. Op die tijd van de dag zien ook 
foto’s die op geringe diepte gemaakt worden er kleurloos uit (wanneer niet geflitst wordt). Het blauwe 
licht domineert dan boven de andere kleuren.

Theoretisch gezien kan de term reflectie alleen gebruikt 
worden wanneer het licht onder dezelfde hoek gereflec-
teerd wordt, als de hoek waaronder het licht op de opper-
vlakte valt. Voor de beschrijving hoeveel van het licht on-
der water aankomt, is dit onderscheid echter niet van be-
lang. Midden op de dag wordt maar weinig licht gereflec-
teerd. Dat zijn de beste omstandigheden om overzichtsop-
namen van een onderwaterlandschap te maken. Dit echter 
wel onder de voorwaarde, dat er niet veel golven zijn. Bij 
golfslag verandert de hoek waaronder het licht op het op-
pervlak valt doorlopend. Reflectie wordt daardoor onvoor-
spelbaar.

Dit betekent niet dat je alleen midden op de dag, wanneer 
er geen golven zijn en bij goed weer, kunt fotograferen. Er zijn ook opnamen waarvoor het zonlicht 
geen (of slechts een geringere) rol speelt. Voor dichtbij-opnamen en macrofoto’s wordt de volledige 
belichting met de flitser gedaan. Dit omdat zowel het onderwerp als de omgeving “vast” zijn. Wanneer 
de omstandigheden niet gunstig zijn voor een blauwe achtergrond, dan kunnen dus andere foto’s ge-
maakt worden.

40°40°

Reflectie

40°

Strooiing
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Reflectie is niet altijd een nadeel. Je kunt 
reflectie in je voordeel gebruiken. Er is niet 
alleen reflectie bij de overgang van lucht naar 
water, maar ook andersom. Daardoor kan je 
het wateroppervlak (of het duikmasker van 
je buddy) als spiegel gebruiken, voor creatie-
ve aspecten van je foto.

Refractie

Refractie beschrijft hoe licht van richting 
veranderd, wanneer het van het ene medium naar een medium met een andere dichtheid gaat. In het 
geval van onderwaterfotografie gaat het om licht dat uit het water in de lucht houdende ruimte van de 
camera komt. De camera ziet dus hetzelfde als een duiker. Ook daar komt het licht uit het water in lucht 
(de lucht binnenin het duikmasker).

Het gevolg is dat de camera dezelfde afstand “ziet” als jij als duiker. We zien voorwerpen groter en dich-
terbij dan deze in werkelijkheid zijn. De camera moet dus ingesteld worden voor de geschatte afstand. 
Wanneer wij iets zien alsof het op een meter afstand is, dan “ziet” de camera dat ook zo (ongeacht wat 
de werkelijke afstand is). Voor de flitser is de situatie echter anders. Het licht van de flitser gaat door 
het water en reflecteert op het onderwerp, zonder daarbij in lucht terecht te komen. Het flitslicht gaat 
dus in een rechte lijn naar de werkelijke afstand van het onderwerp. 

In de praktijk betekent dit, dat we de flitser een beetje achter het te fotograferen onderwerp moeten 
richten. Dat is de werkelijke locatie van het onderwerp. In de meeste gevallen is het oppervlak dat door 
de flitser belicht wordt, groter dan het oppervlak dat op de foto komt. Dat geeft wat speling voor fouten 
bij het richten. Bij groothoekfoto’s valt die speling echter weg, omdat het oppervlak dat op de foto komt 
bijna net zo groot is als het oppervlak dat door de flitser belicht wordt. In zulke gevallen moet je dus 
meer aandacht besteden aan het richten van de flitser. Wanneer je dit vergeet, dan is het resultaat dat 
de foto’s onderin zeer helder zijn en dat bovenin de foto’s kleurloos zijn.

Een typisch voorbeeld, waarin 
van refractie gebruik gemaakt 
wordt voor de creatieve aspecten 
van een foto, is het venster van
Snell. Met de term “venster van 
Snell” wordt een situatie aange-
geven waarin je de oppervlakte 
in een cirkel van licht ziet. Daar-
voor moet je beschikken over 
een lens die een opnamehoek 
van 97 graden of meer heeft. Het 
gebied rondom de heldere cirkel 
zal dan donker zijn, of een reflec-
tie van de omringende onderwa-
terwereld tonen. Onder water 
kan een foto zo ingedeeld wor-
den, dat je een duiker, of een ander onderwerp, midden in het venster van Snell plaatst. Daarmee be-
werk je een blauwe achtergrond voor het onderwerp, die omringt wordt door een donkere cirkel als 
raamwerk. Voor dit soort foto’s mag er niet teveel golfslag zijn. In ideale omstandigheden is het moge-
lijk dat je een volledig beeld ziet van de situatie aan de oppervlakte (van horizon tot horizon).

ReëelSchijnbaar
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Absorptie en optische illusies

Licht is energie. Water is een dichter medium dan lucht. Wanneer licht zich door het water beweegt, 
dan wordt lichtenergie omgezet in warmte. De eerste kleur die daardoor verloren gaat is rood. Rood 
licht kan water niet meer dan ongeveer drie meter doordringen. Het menselijke oog compenseert ech-
ter voor het verlies aan kleur. Wanneer je op 15 meter diepte een colablikje zou zien, dan neem je dit 
waar alsof het helder rood is. Dat is een optische illusie. De oorzaak is dat je geheugen het beeld dat je 
ziet aanvult. Omdat je “weet” dat colablikjes rood zijn, zal je die ook rood zien. Het beeld dat je denkt te 
zien is een mengeling tussen wat je ogen op dat moment waarnemen en informatie die op basis van 
vroegere ervaring wordt toegevoegd. Het oog heeft een enorm hoge resolutie. Het verwerken van alle 
informatie die je op een bepaald moment ziet is nauwelijks mogelijk. Daarom wordt slechts een deel 
van de actuele informatie van je ogen verwerkt en aangevuld met gegevens uit je geheugen om zo een 
compleet beeld te maken. Een camera compenseert niet op die manier. Wanneer je natuurlijk kleuren in 
je foto’s wilt tonen, dan moet je van een flitser gebruik maken.

l ¶
De bovenstaande illustratie is een mogelijkheid om aan te tonen dat je “niet alles ziet wat je ziet”. Sluit 
één oog en kijk met het geopende oog naar het icon aan de andere kant (met het hoofd midden voor de 
tekening kijk je met het rechter oog naar het linker icon, of met het linker oog naar het rechter icon). 
Begin op een afstand die ongeveer drie keer groter is dan de afstand tussen de twee iconen. Beweeg je 
hoofd nu langzaam van en naar het papier. Op een bepaalde afstand zal het icon verdwijnen, om dan op 
een andere afstand weer tevoorschijn te komen. Dit is een “blinde vlek” in je gezichtsveld. Deze test is 

echter alleen bedoeld om je te tonen dat je 
niet altijd het volledige beeld dat in een foto 
komt “ziet”. Het meeste wat je op een be-
paald moment denkt te zien, is niet wat je 
in werkelijkheid ziet, maar is een construc-
tie van je hersenen. Kijk naar de afbeelding 
links. De vorm die je in het ene geval als “H” 
ziet, zie je in het andere geval als “A”.

Het gezichtsvermogen van je ogen is misschien minder goed dan je denkt. Het oog van de mens kan 
slechts ongeveer 30 grijstonen herkennen. Voor een eenvoudige digitale camera zijn dat 256 waarden 
in de schaal van wit tot zwart. Wanneer je naar de onderstaande afbeelding kijkt, dan zie je ongetwijfeld 
vijf grijze velden van een verschillende kleur. Dit is echter deels omdat je in staat bent randen te her-
kennen (een abrupte overgang van de ene grijstoon naar de andere). Wanneer je nu een pen over de 
afscheiding tussen twee grijstonen legt, dan ben je waarschijnlijk niet meer in staat om het verschil in 
de grijstonen links en rechts van je pen te herkennen. Je ziet dan de twee velden alsof ze dezelfde grijs-
toon hebben. Je kunt er dus niet volledig op vertrouwen wat je ziet.

Een andere optische illusie betreft de rol van schaduwen. Als kind heb je waarschijnlijk wel eens een 
zaklantaren onder je kin gehouden om zo “een eng gezicht” te maken. We zijn eraan gewend om gezich-
ten te zien die van bovenaf belicht worden. Wanneer we nu de locatie van de lichtbron veranderen, dan 
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brengt dit grote veranderingen met zich mee. Zulke grote veranderingen dat we eventueel degene die 
we zien helemaal niet meer herkennen.

Voor een fotograaf heeft het bovenstaande 
consequenties voor de plaatsing van de 
externe flitser. Het is gebruikelijk om een 
externe lichtbron hoger dan de camera te 
plaatsen en aan de linkerkant. Dit geeft de 
meest natuurlijke schaduwen. Wanneer je 
twee flitsers gebruikt, dan is het aan te be-
velen dat de linker flitser de sterkere is. De 
kleinere flitser wordt vaak gebruikt om 
schaduwen af te zwakken. Deze wordt ook 
boven de camera geplaatst, maar aan de 
rechterkant.

Op de foto wordt twee keer dezelfde krater getoond. Op de ene foto lijkt het inderdaad een krater te 
zijn, maar op de andere lijkt het meer op een heuvel. De reden daarvoor is dat de schaduw “aan de ver-
keerde kant” valt. Wanneer je het boek omdraait, is het net andersom.

Lichtstralen buigen niet

Lichtstralen buigen niet. Ze bewegen zich in een rechte lijn voort. Ze worden beïnvloed door refractie, 
reflectie of absorptie, maar ze kunnen niet buigen. Dit betekent dat licht van de flitser dat niet op het 
onderwerp, of een solide achtergrond, gereflecteerd wordt steeds verder door het water verdwijnt, 
totdat het uiteindelijk geabsorbeerd is. Het licht komt niet terug in de richting van de lens en beïnvloed 
dus niet hoe de foto eruit ziet. Wanneer de achtergrond van je foto’s te donker is, dan zal een sterkere 
flitser niet helpen. In dat geval moet je een manier vinden om meer omgevingslicht in de lens te krijgen. 

Alleen het flitslicht dat op het onderwerp, of een ander vast oppervlak, valt komt naar de lens terug. De 
flitser is alleen bedoeld voor het onderwerp en de “vaste” omgeving. Het licht van de zon is bedoeld om 
het water te belichten. Het komt vanaf de oppervlakte en gaat door het water, dat als blauw filter func-
tioneert. De regel is dus dat het zonlicht voor vloeistoffen en gassen is, en het flitslicht voor alle “vaste” 
bestanddelen van de foto. De vaste delen worden belicht vanaf de kant waar de camera is en het water 

wordt van achter belicht.

Wanneer je een foto wilt maken met een helder blauwe achter-
grond, dan moet je de camera schuin naar boven richten om veel 
omgevingslicht in te vangen. Een langzame sluitertijd, of een grote 
diafragmaopening, helpt daarbij. Zoveel te meer je de camera rich-
ting de oppervlakte richt, zoveel te meer zonlicht op de foto komt.

Wanneer een foto onder een hoek naar beneden genomen wordt 
met een kleine opnamehoek én wanneer er geen vaste achtergrond is (de bodem of rots), dan zal de 
achtergrond van de foto zwart worden. Ook hier hebben we met een illusie te doen. Wanneer je zelf 
over de rand van een rif kijkt, dan kun je de bodem zijn, ook wanneer die 15 meter dieper is. De camera 
kan dat niet. Omgevingslicht kan zich niet terug naar boven buigen wanneer het vanaf de oppervlakte 
op weg is naar de bodem. De afstand is ook te ver om door het licht van de flitser overbrugd te worden. 
Je kunt dus midden overdag foto’s maken die de indruk geven dat ze bij nacht gemaakt zijn.

Voor foto’s waarin de volledige achtergrond vast is, heeft het omgevingslicht weinig invloed. Voor dat 
soort foto’s komt al het benodigde licht van de flitser.
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Creatieve aspecten

Voor fotografie zijn kwantiteit en kwa-
liteit belangrijk. De beeldsensor heeft 
een specifieke hoeveelheid licht nodig 
om “correct belicht te worden”. Zeker-
stellen dat die hoeveelheid licht op de 
sensor komt, is het technische aspect 
van fotografie. Dit zijn de berekeningen 
die nodig zijn voor het diafragma, de 
sluitertijd, de gevoeligheid van de sen-
sor en het richtgetal van de flitser, om 
de juiste hoeveelheid licht op de sensor 

te brengen. We hebben echter gezien dat er verschillende manieren zijn om dit te doen. De keuze van 
één van de opties om de juiste hoeveelheid licht op de film of beeldsensor te brengen én de manier 
waarop je de foto indeelt, zijn de creatieve aspecten van fotografie.

Er zijn geen regels. Iedere foto is uniek. Als fotograaf probeer je een opname te maken waarmee iets 
uitgedrukt wordt. Je wilt een emotie, een gevoel, een beweging, energie of iets anders vastleggen. Wat je 
wilt vastleggen hangt af van de reden waarom de foto gemaakt wordt. Het gebruik van volledig automa-
tische instellingen zal je niet toestaan om foto’s te maken die iets uitdrukken. Dergelijke foto’s worden 
gewoon “weer een correct belichte opname”. Om die reden hebben camera’s vaak een keuze aan ver-
schillende automatische programma’s voor verschillende doelen.

In de portret-instelling zal de camera een grote lensopening kiezen (een laag F/stop getal) om zo de 
scherptediepte te beperken. Dit om het onderwerp in een vagere omgeving te plaatsen. Vanwege de 
kleine scherptediepte bestaat er geen twijfel over, wat het onderwerp van de foto is. Dingen voor en 
achter het onderwerp zullen niet domineren.

In de landschap-instelling kiest de camera juist voor een grote scherptediepte. Daardoor komen delen 
van het landschap dichtbij en verder gelegen delen allen scherp in de foto. De camera zal dus een kleine 
lensopening kiezen.

De instelling voor beweging is bedoeld om beweging te bevriezen. De camera zal kiezen voor de snelst 
mogelijke sluitertijd. De tijd dat de beeldsensor belicht wordt is dan zo kort dat een sneller bewegend 
onderwerp “bevroren” wordt op de plaats waar het is op het moment dat de foto gemaakt wordt.

Een bloem geeft aan dat de camera is ingesteld voor close-up ofmacro opnamen.

Door een van deze instellingen te gebruiken, “vertel” je de camera wat voor soort foto je wilt maken. De 
camera houdt dan rekening met jouw wensen bij de keuze van de sluitertijd, het diafragma, de gevoe-
ligheid van de beeldsensor en het gebruik van een flitser. Wanneer je voor een dergelijke instelling 
kiest, dan staat de camera meestal niet meer toe, dat je als fotograaf manueel correcties aanbrengt. Het 
gevolg is dan soms dat de camera niet aangeeft welk diafragma gekozen is. Wanneer je niet over die 
informatie beschikt, dan is het niet meer mogelijk om van een externe flitser gebruik te maken die via 
een optische kabel geactiveerd wordt (slaaf). Automatische programma’s hebben dus alleen nut wan-
neer je dicht genoeg bij de oppervlakte bent (waar foto’s zonder flitser gemaakt kunnen worden), of 
wanneer je beschikt over een systeem waarbij de externe flitser via een kabel verbonden is.

Naast de volautomatische programma’s 
zijn er ook vaak “automatische assistentie 
programma’s”. Zulke programma’s staan 
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toe dat je als fotograaf bepaalde instellingen kiest. De automatische functie van de camera zoekt daar 
dan de passende waarde voor de andere instellingen bij. In Tv (soms S voor sluiter), kies je als fotograaf 
de gewenste sluitertijd, filmgevoeligheid en of je een flitser wilt gebruiken. De camera kiest dan het 
diafragma dat daarbij past. In Av (soms alleen A), kies je het diafragma, de filmgevoeligheid en kies je of 
je een flitser wilt gebruiken. De camera kiest dan de sluitertijd die daarbij past. De “automatische assis-
tentie programma’s” kunnen zeer nuttig zijn voor gelegenheidsopnamen. Ze staan je als fotograaf toe,
om opnamen te maken met instellingen die van tevoren gedaan zijn (wellicht al voor de duik). Ze geven 
daarbij een goede kans op een gelukte opname. Wanneer je voor Av kiest, dan kun je zelf het diafragma 
kiezen, wat het mogelijk maakt om van een slaafflitser gebruik te maken.

Wanneer je de camera “manueel” (M) gebruikt, dan doe je alle instellingen zelf. De automatische func-
ties van de camera worden niet gebruikt. Dit betekent niet dat je alle instellingen moet berekenen of 
raden. De camera zal aanbevelingen geven over de instellingen die passen bij de al ingestelde waarden. 
Daarbij krijg je informatie of (en vaak hoeveel) een foto (volgens de camera) onder- of overbelicht zal 
zijn, wanneer deze met de ingestelde waarden gemaakt wordt.

Zowel de automatische instellingen als de 
aanbevelingen bij manuele instelling heb-
ben een probleem. De camera “wil” dat 
alles 18% grijs is. De camera weet niet wat 
je fotografeert. De sensors, die door de ca-
mera gebruikt worden om aanbevelingen te 
geven, of instellingen te doen, kunnen geen 
kleuren herkennen. Ze kunnen de afbeel-
ding ook niet in grijstonen “zien”. Je moet je 

de werking van de sensor voorstellen alsof alle kleuren van de foto gemengd worden, totdat er een ge-
middelde grijstoon ontstaat. Die grijstoon wordt dan vergeleken met wat de camera normaal vindt. De 
aanbevelingen zijn op die grijstoon gebaseerd. Volgens die aanbevelingen is dan meer of minder licht 
nodig om het gemiddelde van de opname zo te maken als het “hoort”. Volgens de camera hoort de hele 
wereld 18% (gemiddeld) te reflecteren.

Het zal duidelijk zijn dat niet alle situaties aan dat “normale” voldoen. Zeker niet onder water. Wanneer 
de “normale wereld” 18% grijs is, dan zal een foto van een wit blad papier zo aangepast worden dat het 
witte papier voldoende onderbelicht wordt, om in die grijstoon op de foto te komen. Hetzelfde zou ge-
beuren met een zwarte deur. Wanneer de aanbevelingen van de camera gevolgd worden, dan zal de 
zwarte deur in de foto grijs zijn. Wanneer je echter het witte blad papier op de zwarte deur plakt en een 
foto maakt waarbij de verdeling tussen het zichtbare deel van de deur en het blad zo is dat het gemid-
delde 18% grijs is, dan staat het blad papier perfect wit op de foto en de deur perfect zwart. Dat wel 
onder voorwaarde, dat de camera ingesteld is voor gemiddelde meting en niet “spot meting”.

Je dient je ervan bewust te zijn dat de camera alleen rekening kan houden met beschikbare informatie. 
Dat is de meting die door de lichtgevoelige cel gedaan is. Die meting wordt door de elektronica van de
camera vergeleken met de gewenste reflectie van 18%. Wanneer je dus een “andere wereld” fotogra-
feert, dan moet je de instellingen aanpassen. Veel camera’s hebben voor dat doel een opnamecorrectie 
(EV). Die instelling staat je toe de camera erover te informeren, dat het onderwerp van je foto geen 
normale reflectie heeft. Je kunt aangeven, dat je iets fotografeert wat minder reflecteert (donkere on-
derwerpen), of iets wat meer reflecteert, zoals een sneeuwlandschap.

Ondanks dat iedere foto uniek is, zijn er wel een aantal basisregels welke ingezet kunnen worden om 
een foto attractiever te maken. Fotografie is een kunst. Het is de fotograaf die zich eerst een foto voor-

stelt en dan de opname maakt. Een foto is dus het resultaat van het 
voorstellingsvermogen en de fantasie van de fotograaf, in combinatie 
met de technische kennis om het idee om te zetten. Door de jaren heen 
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is echter al door vele fotografen geëxperimenteerd en is duidelijk geworden dat het algemene publiek 
op bepaalde foto’s positiever reageert dan op andere. Daaruit zijn een aantal algemene regels voor 
compositie ontstaan. Vergeet daarbij niet dat iedere foto uniek is en dat het goed mogelijk is dat een 
attractieve foto al deze “algemene regels” overtreedt.

De eerste regel gaat in op de 
positie van het onderwerp bin-
nen de foto. Dit wordt de regel 
van derden genoemd. Wanneer 
je een foto in negen gelijke vel-
den verdeelt, dan ontstaan vier 
punten waar de lijnen elkaar 
snijden. Het gebruik van deze 
lijnen geeft een foto meer span-
ning en energie. Het maakt de 
compositie interessanter dan 
een foto waar het onderwerp eenvoudigweg in het midden geplaatst is. 

De regel van derden is ook van toepassing op andere aspecten, zoals de plaats die boven het hoofd van 
het onderwerp vrij gehouden wordt. In de serie van drie foto’s is in de middelste foto de ooglijn van het 
onderwerp op ongeveer een derde vanaf de bovenkant van de foto geplaatst. In vergelijking met de foto 
links en rechts geeft dit een meer natuurlijke indruk.

Een andere regel geeft aan dat plaats vrijgelaten 
dient te worden in de bewegingsrichting. Zelfs 
wanneer een vis niet zwemt (of een auto niet 
rijdt), zien we het als iets dat kan bewegen. De 
afbeelding links is aantrekkelijker, omdat de vis 
rechts de indruk geeft dat deze wegzwemt.

Mensen vinden het niet prettig wanneer ze door anderen aangestaard worden. Een foto waarop een 
persoon in de lens kijkt, wordt als onprettig ondervonden, door iemand die geen nauwe relatie heeft 
met de persoon die op de foto staat. Vraag je “model” om ergens naar te kijken. Dat waarnaar gekeken 

wordt, kan deel zijn van de compositie, of buiten de foto vallen.

Bij dieren is dit net andersom. Mensen zien graag foto’s van dieren die 
in de lens kijken. Helaas is het moeilijker een dier zover te krijgen dat 
deze in de lens te kijken, dan het is om een mens van de lens weg te 
laten kijken. Om een dier naar wens op de foto te krijgen is geduld 
nodig. Het is ook een belangrijke reden waarom je niet wilt dat er een 
vertraging is tussen het moment waarop je de sluiterknop indrukt en 
het moment dat de foto daadwerkelijk gemaakt wordt. Er zijn digitale 
camera’s die een behoorlijke vertraging hebben (“shutter lag”). Deze 
zijn minder geschikt voor onderwaterfotografie.

Wanneer je onderwerp een duiker is, dan is het goed om die persoon 
een zichtbare reden te geven om onder water te zijn. Vraag je “model” 
om iets te doen of iets te observeren. Dat maakt de foto dynamischer.

Een typisch voorbeeld is “een foto van een fotograaf die net een foto maakt”. Daartoe stelt het model de 
flitser op de slaaffunctie. Op het moment dat je een foto van de duiker maakt gaat ook zijn/haar flitser 
af. Dat geeft de indruk dat je de foto precies op het moment gemaakt hebt, waarop de duiker een foto 
maakte. 
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Een foto moet compleet zijn. Het geeft een vreemde indruk wanneer een deel van een duiker of een vis 
ontbreekt. Dit betekent echter niet dat je alleen foto’s mag maken van “complete vissen”. Het onder-
werp kan ook een “complete kop” of een “compleet oog” zijn. Het onderwerp moet compleet zijn, maar 
het onderwerp kan zeer goed een deel van iets groters zijn. 

Vergeet niet om de camera te draaien wanneer je een foto maakt van iets wat hoger dan breed is. Wan-
neer je dat doet, dan moet je de camera zo draaien dat 
de flitser nog steeds boven de camera is. Zoals voor-
heen aangegeven zijn we eraan gewend, dat onderwer-
pen van boven belicht worden. Wanneer de flitser zich 
onder de camera bevindt, dan zal de foto er niet na-
tuurlijk uitzien. In de meeste gevallen betekent dit, dat 
je de camera zo draait dat de vinger waarmee de foto 
gemaakt wordt onder is.

Diagonale lijnen maken een foto attractief. Wanneer 
een onderwerp het toestaat dat een foto horizontaal, 
verticaal of diagonaal gemaakt wordt, dan is de keuze 
voor de diagonale optie over het algemeen dynami-
scher en mooier.
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Beeldsensoren, witba-
lans & flitsers
Het zou uit de voorgaande hoofstukken duidelijk moeten zijn, dat onze waarneming niet altijd de juiste 
indruk geeft van wat we zien. We zien soms dingen die er eigenlijk niet zijn, doordat onze hersenen de 
visuele informatie interpreteren. Wanneer een vriend een wit shirt aanheeft, dan zullen we dit als wit 
waarnemen, ongeacht of deze in de zon staat of binnenshuis onder kunstlicht. Extreme gevallen zal je 
natuurlijk wel herkennen. Een rode spot die op het podium op het witte shirt van een artiest straalt, zal 
het shirt een rode kleur geven. Meer subtiele afwijkingen (verschillende kleuren van lampen in een 
woonkamer) worden door het oog van de mens echter niet opgemerkt. Een camera is niet in staat om 
de situatie te interpreteren. Wanneer het licht in een kamer een beetje geel is, dan zullen alle witte op-
pervlakken die in de foto komen er geel uitzien. Daarvoor is een correctie nodig. Het corrigeren van 
zulke belichtingsfouten heet witbalans.
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Beeldsensoren

Er zijn verschillende manieren om kleuren te 
tonen. Additieve systemen beginnen met 
zwart (helemaal donker) en voegen dan 
kleur toe. Rode, blauwe en groene lampen 
schijnen op dezelfde plaats, ieder met een 
eigen intensiteit. Wanneer alleen het blauwe 
licht aanstaat (en rood en groen uit zijn), dan 
is het oppervlak waar het licht op straalt 
blauw. Wanneer het blauwe licht uit is, maar 
rood en groen met volle intensiteit stralen, 

dan is het oppervlak geel. Wanneer alle lampen op volle kracht stralen, dan wordt het oppervlak wit. 
Een additief systeem kan wit en zwart tot uitdrukking brengen. Voor zwart zijn alle lampen uit en voor 
wit stralen ze alle drie op volle kracht. Door de intensiteit van de drie lampen te variëren kan een volle-
dig scala aan kleuren tot uitdrukking gebracht worden. Dat is logisch, omdat ook het oog van de mens 
volgens dit systeem werkt. Het additieve systeem dat in digitale camera’s gebruikt wordt heet RGB, wat 
staat voor Rood, Groen en Blauw.

Een subtractief systeem werk andersom. Het begint met een wit oppervlak 
(zoals een blad papier) en voegt dan pigmenten toe die licht absorberen. De 
pigmenten die in het CMYK systeem gebruikt worden zijn cyaan, magenta en 
geel (dit zijn niet de pigmenten die in de foto getoond worden). Dit is het sys-
teem dat in printers gebruikt wordt. Ieder van de pigmenten absorbeert be-
paalde golflengtes. Wanneer wit licht op het bedrukte blad papier straalt, dan 
worden alleen de frequenties gereflecteerd die niet geabsorbeerd worden door 
de pigmenten. Een foto op papier neemt licht weg, dat niet in de foto getoond 
dient te worden. De naam subtractief geeft dus aan dat geen licht (of kleur) 
wordt toegevoegd, maar dat het weggenomen wordt.

Theoretisch gezien zou het witte papier zwart moeten worden wanneer al het 
licht geabsorbeerd wordt (wanneer alle pigmenten gebruikt worden). Dit is 
echter niet het geval. Wanneer gelijke hoeveelheden cyaan, magenta en geel gebruikt worden, dan 
wordt het papier donkergrijs. Om die reden (en om de andere pigmenten economischer te gebruiken) 
wordt zwart pigment aan de printer toegevoegd. Dit is de K in het CMYK systeem (Cyan, Magenta, Yel-
low en blacK).

Afbeeldingen op de sensor van de camera en op het beeldscherm van een computer, worden in RGB 
uitgedrukt. Wanneer je echter de afbeelding op papier afdrukt, dan wordt de afbeelding omgezet in
CMYK. Wanneer van verschillende kleursystemen gebruik gemaakt wordt, dan kan het zijn dat sommi-
ge kleuren in de beide systemen er verschillend uitzien. Het RGB systeem kan niet alle kleuren uitdruk-
ken die met het oog van de mens gezien kunnen worden en het CMYK systeem kan bepaalde kleuren die 
in RGB zichtbaar zijn niet tonen. Het scala een kleuren dat tot uitdrukking gebracht kan worden (gamut 
of kleurengamma) in de verschillende systemen is overlappend, maar dekt elkaar niet volledig. Bij het 
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omzetten naar een printversie zal het computerprogramma daarom proberen de best passende kleur te 
kiezen. Er zijn echter verschillen zichtbaar. Het verschil kan beperkt worden door een kleurcorrectie-
profiel voor de printer te gebruiken. 

Sensors zijn opgebouwd uit “pictu-
re elements” (of pixels). Iedere 
pixel is een lichtgevoelige cel. Er 
zijn rode, groene en blauwe cellen,
die meestal zijn georganiseerd in 
een Bayer matrix. De Bayer matrix 
heeft twee keer zoveel groene cel-
len dan rode en blauwe. Om de 
juiste kleur tot uitdrukking te 
brengen moet een pixel niet alleen “weten” hoe helder de eigen kleur is, maar ook welke andere kleuren 
een rol spelen. In de meeste systemen zijn er pixels voor ieder van de drie kleuren. Er zijn echter uit-
zonderingen zoals Foveon X3 technologie. In dat systeem registreert iedere pixel alle drie kleuren.

Meestal heeft iedere pixel echter een eigen kleurfilter. Een pixel meet dan alleen de intensiteit van rood, 
blauw of groen licht. Licht van een andere kleur kan vanwege het kleurfilter de cel niet binnen.

De pixel houdt rekening met informatie van naastliggende 
pixels. Met behulp van die informatie wordt de kleur bepaald. 
Het is mogelijk dat een pixel een verkeerde kleur aanneemt 
(bijvoorbeeld vanwege noise). Dat risico is groter in situaties 
waar slechts weinig licht beschikbaar is, zoals dat onder water 
vaak het geval is.

Een pixel heeft een bepaald aantal fotonen (eenheden van licht) 
nodig om de juiste kleur aan te nemen. Zoveel te meer fotonen 
nodig zijn om de kleur te tonen, zoveel te minder gevoelig de 
pixel voor noise is. Een opname in ISO100 is dus minder gevoe-
lig voor noise dan een foto in ISO800.

De hoeveelheid noise hangt ook af van het soort sensor, de maat 
(zoveel te groter, zoveel te beter) en de kwaliteit. Al deze factoren 
hebben invloed op de prijs van de digitale camera. Er zijn twee veel 
gebruikte soorten sensoren. CCD (charge coupled device) sensors 
zijn het traditionele model. Het niveau van noise is laag bij CCD’s, 
maar ze gebruiken meer stroom dan CMOS sensors en zijn wat lang-
zamer bij het opslaan van een foto. 

CMOS (complementary metal oxide semiconductor) sensors worden 
minder gebruikt en werden, totdat een beduidende verbetering van 
de kwaliteit bewerkt werd, slechts weinig in duurdere camera’s ge-
bruikt. Ze zijn eenvoudiger en met minder kosten te produceren, 
gebruiken weinig stroom en slaan een foto sneller op dan de meeste 
CCD sensoren. Wat de beeldkwaliteit betreft zijn CMOS sensoren 
vergelijkbaar met CCD sensoren.

Traditionele CCD sensors registreren eerst voor iedere pixel het licht en bewegen de foto dan rij voor rij 
naar het ene uiteinde van de sensor, waar de foto in het geheugen ingelezen wordt. Bij CMOS sensoren 
heeft iedere pixel eigen elektronica, waardoor het niet nodig is de foto stap voor stap naar het ene uit-
einde te schuiven.
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De rol van lichtbronnen

De kleur van licht wordt uitgedrukt in graden Kelvin. Kleurtemperaturen boven de 5.000K heten koude 
kleuren (blauwachtig wit). Lagere kleurtemperaturen (2.700–3.000 K) worden als warm licht (geelach-
tig wit tot rood) gezien. Dit is verwarrend. De oorzaak daarvoor is het verschil in de psychologische 
ondervinding en de puur fysische betekenis van temperatuur.

De kleur van het daglicht, wanneer de zon relatief hoog 
aan de hemel staat, varieert tussen 5.500 Kelvin en 6.500 
Kelvin. De temperatuur bij zonsopgang en zonsondergang 
is tussen de 2.000 en 3.000 Kelvin. In woonkamers wordt 
vaak licht van lage temperaturen gebruikt, om een ont-
spannen atmosfeer te bewerken. In kantoren wordt vaak 
voor een hogere (koele) lichttemperatuur gekozen om de 
concentratie te verbeteren.

De podiumbelichting tijdens een concert laat ons een (ex-
treem) voorbeeld zien van wat er gebeurd wanneer de 
kleur van een lichtbron verandert. Wanneer gele belichting gebruikt wordt, dan ziet alles er geel uit.

Licht dat door het water gaat, verliest kleur vanwege absorptie. Dit verandert de lichttemperatuur. Voor 
het licht van de zon mag dit niet als nadeel gezien worden. Het water functioneert als een blauw filter, 
wat het mogelijk maakt het onderwerp van de foto tegen een blauwe achtergrond te plaatsen. Daardoor 
ontstaat de indruk dat het een onderwaterfoto is, wat precies onze wens is. Voor het licht van de flitser 
is de lichttemperatuur echter wel een probleem. Het doel van de flitser is, de natuurlijke kleuren van de 
onderwaterwereld terug te brengen. Wanneer de lichtbron te geel is (wat vaak bij lampen het geval is), 
of te rood, of te blauw, dan lukt het niet de natuurlijke kleuren te tonen.

Voor een camera met een filmrolletje, moest de kleur licht van de lichtbron precies de juiste zijn, om 
voor de ontbrekende kleuren te compenseren. Rood licht gaat snel verloren wanneer het door het wa-
ter gaat. Ook op de weg vanaf de flitser naar het onderwerp en dan als gereflecteerd licht naar de lens. 
Wanneer een foto op grotere afstand gemaakt werd (een meter of meer), dan was het nuttig om te be-
ginnen met extra rood in het licht. Wanneer je echter dichter bij het onderwerp was, dan kon dat extra 
rode licht storend zijn. Dit is waarom vele groothoekflitsers een warmere flits afgeven, waar meer rood 
in zit dan normaal. Dat warmere licht heeft dan een temperatuur van 4.800 tot 5.000 Kelvin. Bij macro-
fotografie is de flitser veel dichter bij het onderwerp en zal er minder verlies van rood licht zijn. De 
meeste macroflitsers hebben daarom een kleurtemperatuur van 5.300 tot 5.500 Kelvin.

Voor digitale fotografie is 
het niet meer zo belangrijk 
om over een flitser te be-
schikken die precies de 
juiste lichttemperatuur 
heeft. Dit omdat het moge-
lijk is de witbalans in te 
stellen. De witbalans is 

een correctie voor het licht dat bij de camera aankomt. Een digitale camera kan 256 verschillende tonen 
van rood, groen en blauw registreren (0 tot en met 255). Wanneer alle drie kleuren afwezig zijn (0), dan 
is het beeld zwart. Wanneer alle drie kleuren op hun maximum zijn (255), dan is het beeld wit. In alle 
gevallen waarin rood, groen en blauw dezelfde waarde hebben (bijvoorbeeld100, 100 en 100) ontstaat 
een grijstoon. Wanneer de waarden van de drie kleurkanalen verschillend zijn, dan wordt een kleur tot 
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uitdrukking gebracht. Wanneer rood 255 zou zijn en blauw en groen beiden 0, dan is het beeld rood. 
Wanneer rood en groen beiden 255 zijn en blauw 0, dan is het beeld geel.

Wanneer wit licht door een rood filter gaat, dan worden het blauwe en het groene licht eruit gefilterd 
(waarschijnlijk niet volledig, maar voor een groot deel). Wanneer dat gefilterde licht nu gebruik wordt 
om een wit blad papier te belichten, dan komt het blad papier rood op de foto. De waarden op de RGB 
schaal zouden dan zoiets kunnen zijn als: rood 255, groen 80 en blauw 90. In werkelijkheid is het blad 
papier echter wit (rood, groen en blauw dienen allen de waarde 255 te hebben). Een witbalans betekent 
dat we de camera “vertellen” dat een waarde van 80 voor groen, eigenlijk 255 is (en een waarde van 90 
voor blauw eigenlijk 255 is). We strekken de 80 groentonen (of 90 voor blauw) die beschikbaar zijn 
onder de rode lichtbron, totdat die 80 waarden evenredig verdeeld zijn over het scala van 0 tot 255. Het 
gevolg is dat een wit blad papier nu inderdaad wit op de foto komt.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het instellen van de witbalans. De gemakkelijkste manier is 
om gebruik te maken van één van de standaard witbalansopties. Vaak geeft de instelling voor bewol-
king onder water heel redelijke resultaten. Wanneer je camera alleen de mogelijkheid geeft om stan-
daard witbalansopties in te stellen, dan dien je al die instellingen te proberen om zo te kijken welke van 
deze opties de beste resultaten geeft. De instelling die je onder water in ieder geval niet gebruikt is
AWB (automatische witbalans). De automatische witbalans bewerkt voor iedere foto een andere verde-
ling tussen de rode, blauwe en groene tonen van de foto. Daardoor wordt het volledig onvoorspelbaar 
hoe een foto er zal uitzien. Standaard witbalansopties kunnen de werkelijke kleuren wel benaderen, 
maar zijn niet volledig accuraat.

De witbalans is niet een instelling die direct op de beeldsensor van de camera gedaan wordt. De beeld-
sensor registreert alleen het aanwezige licht en geeft dit door een de elektronica van de camera. Dat is 
de plaats (de software van de elektronica) waar correcties, zoals de witbalans, gedaan worden, alvorens 
de foto op de geheugenkaart op te slaan. De meest accurate manier om de witbalans te doen is daarom 
waarschijnlijk om er van af te zien de elektronica van de camera te gebruiken. In dat geval wordt de 
witbalans pas na de duik op een computer gedaan. Om dat mogelijk te maken moet alle informatie die 
door de beeldsensor is vastgelegd, op de geheugenkaart opgeslagen worden. Het formaat waarin de 
informatie van de beeldsensor aan de elektronica van de camera doorgegeven wordt is RAW. Professi-
onele fotografen hebben de gewoonte al hun foto’s in RAW op te slaan. Alle correcties worden na de 
duik op de computer gedaan. Bij veel camera’s is het ook mogelijk om iedere opname zowel in RAW (de 
gegevens van de beeldsensor) als in JPEG (de foto nadat die bewerkt is door de interne elektronica van 
de camera) op te slaan.

Foto’s in RAW zijn grotere bestanden dan foto’s die al bewerkt zijn en in JPEG opgeslagen worden. Tij-
dens het bewerken van de foto worden alle gegevens, die niet nodig zijn om de foto in JPEG te tonen,
verworpen. Doordat gegevens ontbreken, zijn foto’s in JPEG minder geschikt om na de duik op een 
computer bewerkt te worden.

Wanneer je besluit foto’s in RAW te maken, dan dien je in series tewerk te gaan. Wanneer je aankomt op 
de plaats waar je wilt fotograferen, dan maak je als eerste een foto van een wit leitje (indien dat moge-
lijk is, met gekleurde velden aan de zijkant om als controle te dienen. Maak die foto in dezelfde richting 
als die waarin je zult gaan fotograferen. Wanneer je na het maken van een serie foto’s van diepte veran-
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dert, of een andere oriëntatie ten opzichte van de zon inneemt, dan 
maak je opnieuw een foto van het witte leitje. Je doet de correcties na 
de duik. Als eerste pas je dan de kleuren aan, op de foto van het witte 
leitje. De meeste programma’s voor het bewerken van foto’s in RAW,
staan je dan toe dezelfde correcties toe te passen op de serie foto’s die 
je op dezelfde locatie gemaakt hebt. Je herhaalt deze procedure tel-
kens wanneer een foto van het leitje aangeeft dat een nieuwe serie 
begint.

Een vergelijkbare procedure kan ook gedaan worden op de betere 
digitale camera’s. Je maakt op locatie een foto van een wit leitje en 
“vertelt” dan de camera dat de witbalans aan het witte oppervlak op 
de foto aangepast dient te worden. Bij deze procedure kunnen de fo-
to’s in JPEG opgeslagen worden en zijn ze onmiddellijk na de duik 
beschikbaar (wanneer je camera het toestaat, zou je dezelfde foto ook nog in RAW kunnen opslaan). 
Deze procedure heet manuele witbalans. Je maakt eerst een foto van een wit oppervlak en laat de came-
ra de instellingen aan die foto aanpassen.

Niet alle camera’s doen een witbalans op een foto die al gemaakt is. Sommige camera’s hebben alleen de 
mogelijkheid om deze procedure in “real time” te doen. Dat betekent dat je de camera op een wit op-
pervlak richt en de camera opdracht geeft de witbalans op dat oppervlak te doen. Die procedure werkt 
helaas niet met een flitser. De flits van de flitser is te kort. Wanneer de manuele witbalans in “real time” 
gedaan moet worden, in plaats van op een reeds gemaakt foto, dan is het helaas niet mogelijk om een 
juiste aanpassing aan de kleur van het flitslicht te bewerken. Deze procedure werkt wel goed wanneer 
geen externe lichtbron gebruikt wordt, of wanneer een lamp als externe lichtbron dient.

Flitsers

De keuze voor een digitale onderwatercamera wordt voor een groot deel bepaald door de wensen die je 
hebt met betrekking tot een flitser. Een flitser mag zich niet te dicht bij de lens bevinden. Wanneer het 
flitslicht in dezelfde richting gaat als de richting waarin je de foto neemt, dan zal de foto er, door 
backscatter, uitzien alsof deze in een sneeuwstorm gemaakt is. Dat probleem kan alleen opgelost wor-
den met een externe flitser.

Digitale camera’s kunnen niet (direct) gebruik maken van de traditi-
onele TTL (Through The Lens) protocollen. Traditionele TTL onder-
waterflitsers zijn dan ook niet compatibel met digitale protocollen. 
Traditionele TTL maakt gebruik van een lichtgevoelige sensor die 
meet hoeveel licht door het filmrolletje gereflecteerd wordt. Beeld-
sensoren reflecteren vrijwel geen licht, waardoor de oude technologie 
niet meer werkt. Protocollen voor belichtingsmeting voor digitale 
camera’s dragen namen zoals E-TTL, D-TTL of i-TTL. Deze meten de 
benodigde hoeveelheid licht voordat de foto gemaakt wordt. Niet 
tijdens het maken van de foto. Daar komt bij dat de meeste TTL sen-
soren op digitale camera’s niet door de lens meten (zoals de naam 
doet geloven), maar naast de lens geplaatst zijn.

Kleinere digitale camera’s en hun onderwaterbehuizing hebben vaak 
geen aansluiting voor een flitser. Ze kunnen alleen met externe slaaf-

flitsers gebruikt worden. Een slaafflitser gaat af op het moment dat een andere flits waargenomen 
wordt. Daarom wordt gebruik gemaakt van de interne flitser om de externe flitser te activeren. Dit zou 
zonder optische kabel gedaan kunnen worden, maar de kans dat de externe flitser niet afgaat, is dan
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groot. Meestal wordt de flits dus via een met glasfiber gevulde optische kabel aan de flitser overge-
bracht. De ene kant van de optische kabel wordt voor de interne flitser geplaatst. Meestal wordt dit met 
klittenband gedaan om het verwijderen gemakkelijk te maken.

De meeste digitale camera’s flitsen een keer voordat de foto gemaakt 
wordt, om het beschikbare licht te meten en de instellingen te bepalen 
(TTL is niet meer tijdens de foto). Bij manuele instelling wordt die flits 
vooraf door veel camera’s uitgeschakeld (maar niet bij alle camera’s). 
Slaafflitsers voor traditionele camera’s met film, zijn niet op de extra 
flits aangepast. Ze zouden flitsen op het moment dat de flits voor de 
meting gedaan wordt en niet snel genoeg kunnen laden om nog een 
keer te flitsen op het moment dat de foto gemaakt wordt. De flitsers die 
met digitale camera’s gebruikt worden zijn dus anders (soms worden
deze digitale flitsers genoemd). 

Slaafflitsers voor digitale fotografie zijn dus in staat om in een fractie 
van een seconde meerdere malen te flitsen, of ze kunnen ingesteld 
worden om de eerste flits te negeren. In dat laatste geval synchroniseren ze alleen met de eigenlijke flits 
om de foto te maken. Het grootste probleem van een slaafflitser (in vergelijking met TTL) is dat de ca-
mera niet “weet” dat een extra flits zal komen. Voor de camera komt het extra licht als een verrassing. 
Wanneer de camera met automatische instellingen gebruikt wordt, dan wordt bij die instellingen geen 
rekening gehouden met het extra licht. Als fotograaf moet je dus voorzorgen nemen om overbelichting 
te voorkomen. Dit kan het beste gedaan worden met manuele instellingen, of een andere instelling die 
je toestaat het diafragma vast te leggen.

Een ander aspect dat in overweging genomen moet worden, is de manier waarop het sluitermechanis-
me van de camera werkt. Het kan zijn dat de beeldsensor elektronisch geactiveerd wordt, maar het kan 
ook zijn dat een mechanische sluiter gebruikt wordt. Wanneer de camera een mechanische sluiter heeft, 
dan wordt de synchronisatiesnelheid een belangrijk aspect.

Mechanische sluiters hebben twee “gordijnen”. Wanneer je 
een foto maakt, gaat het eerste gordijn open. De flitser gaat 
pas af op het moment dat het gordijn volledig geopend is (de 

linker rij met afbeeldingen). Dit is de 
enige mogelijkheid, omdat de flits van 
een flitser zeer kort duurt. Wanneer 
de flitser te vroeg afgaat, dan wordt 
slechts een deel van de foto belicht
(het deel dat niet door het half ge-
opende gordijn afgedekt wordt).

Bij snelle sluitertijden zal de snelheid van de gordijnen overschreden worden. In
dat geval zal het tweede gordijn al beginnen te sluiten, voordat het eerste gordijn 
volledig geopend is (de rechter rij met afbeeldingen). In dat geval beweegt een 
streep licht over de beeldsensor of film. Vergelijk dit met een scanner die een 
document scant. Verschillende delen van de foto worden op een ander tijdstip 
belicht (een verschil van fracties van een seconde). In dit geval maakt het niet 
meer uit wanneer de flitser afgaat. Het flitslicht zal altijd slechts een deel van de 
foto belichten. De sluitertijd is te snel voor het gebruik van een flitser.

De synchronisatietijd is de snelste sluitertijd waarbij een moment bestaat waarop de beide gordijnen 
volledig open zijn. Dat is voorwaarde om een foto te maken die volledig door de flitser belicht wordt. De 
flitser kan wel met langzamere sluitertijden gebruikt worden, maar snellere tijden veroorzaken een 
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onvolledige belichting. Wat de precieze synchronisatietijd is hangt af van de snelheid van de gordijnen, 
en daarmee van de kwaliteit van de camera. Een snellere sluiter geeft je meer keuze aan sluitertijden 
wanneer van een flitser gebruik gemaakt wordt. Elektronische activering van de beeldsensor als slui-
termechanisme maakt geen gebruik van gordijnen. Er zijn in dat geval dus geen beperkingen voor de 
sluitertijden waarbij een flitser gebruikt kan worden. De meeste digitale camera’s activeren de beeld-
sensor elektronisch.

Er zijn diverse aspecten die in overweging genomen moeten worden bij de keuze van een flitser. Over-
wegingen voor de kleur van het licht zijn al aan de orde geweest. Wanneer ver van het onderwerp ge-
flitst wordt, dan is het van voordeel dat het licht veel rood bevat. Flitsers voor korte afstanden hebben 
daarom vaak een andere kleur licht dan flitsers die op grotere afstand gebruikt worden. Bij korte af-
standen hebben we het over 10 tot 50 centimeters. Wanneer we het over grotere afstanden hebben, dan 
gaat het om een meter, of net iets meer. Voor flitsers op korte afstand is een kleurtemperatuur van
5.300 tot 5.600 Kelvin aanbevolen en voor flitsers op afstanden van ongeveer een meter 4.800 tot 5.000 
Kelvin. Natuurlijk is het mogelijk om de kleur via de witbalans aan te passen, maar zoveel te minder 
correctie nodig is, zoveel te beter het is.

Correcties verminderen het aantal kleuren dat tot uitdrukking gebracht kan worden. Tijdens de witba-
lans wordt het gebrek aan rood, groen of blauw gecompenseerd door de aanwezige kleurtonen (bij-
voorbeeld 100) te strekken over het volledige scala van 0 tot 255. Na het strekken is echter het aantal 
kleurtonen dat tot uitdrukking gebracht kan worden nog steeds 100. Het beperkte aantal kleurtonen 
(100) heeft gewoon een andere waarde toegewezen gekregen. Het strekken van een scala veroorzaakt 
dus een geringer contrast. Een tweede reden voor een flitser van de juiste kleur, is de kleur van het wa-
ter achter je onderwerp. Wanneer het flitslicht dat op je onderwerp valt een grote correctie van de wit-
balans noodzakelijk maakt (vanwege een foute kleur), dan heeft die correctie ook een uitwerking op de 
manier waarop het blauwe water op de foto komt. Zoveel te beter het kunstmatige licht dat gebruikt 
wordt de werkelijkheid nadert, zoveel te gemakkelijker zal het zijn om de natuurlijke kleur van alle 
aspecten op de foto te krijgen (inclusief de kleur van het water in de achtergrond).

De meeste flitsers doen er meerdere seconden over om opnieuw te laden. In het bijzonder tijdens het
bracketing (meerdere foto’s van hetzelfde onderwerp maken met verschillende camera-instellingen) is 
het soms frustrerend, om lang te wachten totdat de flitser klaar is voor de volgende foto. Het maximum 
aantal flitsen dat met een volle batterij gedaan kan worden was vroeger, met films van maximaal 36 
opnamen, niet zo belangrijk. De geheugenkaart van een digitale camera staat echter toe dat een veel-
voud van dat aantal opnames gemaakt wordt. Voor digitale fotografie is het dus aan te bevelen om na te 
kijken hoeveel flitsen mogelijk zijn, voordat de batterijen opnieuw geladen moeten worden.

Afhankelijk van de manier waarop de flitser aan de camera aangesloten is, kunnen er verschillende 
manieren zijn om deze te laten flitsen. Een TTL kan in een aantal omstandigheden helpen, maar is niet 
altijd nuttig. Ook wanneer de camera en de flitser TTL communicatie hebben, zijn er momenten dat je 
ervoor kiest om de flitser manueel in te stellen. Een TTL flitser kan meestal met slechts één merk came-
ra gebruikt worden, maar er zijn ook modellen die verschillende protocollen ondersteunen. Wanneer 
een flitser met een verkeerd TTL protocol aangesloten wordt, dan kan het zijn dat de manuele functie 
nog wel functioneert. Wanneer er geen mogelijkheid is om de flitser en de camera via een kabel te ver-
binden, dan moet je gebruik maken van een slaafflitser. In dat geval moet het een slaafflitser zijn die de 
eerste flits kan negeren, of die binnen een fractie van een seconde meerdere keren kan flitsen. 

De “flitshoek” die door de flitser belicht wordt is niet altijd hetzelfde. Veel groothoekflitsers belichten 
een gebied van ongeveer 105°. Kleinere flitsers hebben vaak ook een kleinere flitshoek. Het gebied dat 
door de flitser belicht wordt dient een beetje groter te zijn dan de opnamehoek van de gebruikte lens. 
Dit betekent dat de flitser een beperkende factor is voor de keuze van objectieven. Wanneer je flitser 
een hoek van 90° belicht, dan kun je geen lens gebruiken met een opnamehoek van 92°.
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Het kan verleidend zijn om een flitser aan te schaffen met een zeer grote flitshoek. Dat zou je veel flexi-
biliteit geven voor de keuze van lenzen. Een dergelijke keuze is echter ook met nadelen verbonden. Het 
licht van de flitser is in eerste instantie geconcentreerd op een zeer klein gebied. Zoveel te verder de 
flits zich van de flitser verwijderd, zoveel te groter is het gebied waarover het licht verdeeld wordt. Dit 
betekent dat de intensiteit van het licht dat op een vierkante centimeter valt afneemt, naarmate het 
licht verder bij de flitser vandaan komt. Daarnaast is er nog verlies van flitskracht door diffusie en ab-
sorptie. Het verlies van flitskracht kan al op korte afstanden zeer beduidend zijn. Een relatief kleine 
flitser met een kleine flitshoek, kan hetzelfde richtgetal hebben als een grote flitser met een zeer grote 
flitshoek. Flitsers met een grote flitshoek zijn dus groot en log. Daarnaast geeft een grote flitshoek een 
groter risico op backscatter. 

Het richtgetal van een flitser geeft een indicatie van de afstand waarop een flitser gebruikt kan worden 
bij een bepaald diafragma (F/stop). Richtgetallen worden normaalgesproken gegeven voor een instel-
ling van 100 ISO. De waarden (die vaak voor aan land zijn) kunnen gegeven worden in voet of in meter. 
Wanneer de waarden in voet gegeven zijn, dan moet je met 0,3 vermenigvuldigen om de metrische 
waarde te vinden. De formule voor het gebruik van richtgetallen (GN) is:

GN = F/stop x afstand flitser tot onderwerp

Op basis van deze formule kan het richtgetal gebruikt worden om een F/stop voor een gegeven afstand 
te bepalen. Je kunt ook de noodzakelijke afstand berekenen voor een gegeven diafragma:

F/stop = GN / afstand flitser tot onderwerp

Afstand flitser tot onderwerp = GN / F/stop

Let erop dat de formule gebaseerd is op de afstand van de flitser tot het onderwerp en niet de afstand 
van de camera tot het onderwerp. Bij een interne flitser zijn die twee afstanden nagenoeg gelijk, maar 
bij een externe flitser kunnen er beduidende verschillen zijn.

Voor een juiste flitskracht moet de relatie tussen de afstand, het diafragma en het richtgetal correct zijn. 
Wanneer één van de factoren veranderd wordt (afstand, diafragma of richtgetal), dan moet ook een 
andere factor veranderd worden, om tot een juiste belichting te komen. Automatische flitsers en TTL 
flitsers passen de kracht van de flitser automatisch aan voor een bepaalde combinatie van diafragma en 
afstand. Dit wordt gedaan door het licht dat op de sensor valt te meten en dit door te geven aan de flit-
ser. De flitser past de kracht dan op basis van die gegevens aan.

Wanneer een flitser manueel gebruikt wordt, dan is het richtgetal een vaste waarde (wanneer het een 
flitser is die niet toestaat dat de flitskracht ingesteld wordt). In
dat geval dien je de relatie tussen de afstand en het diafragma te 
berekenen om je opties te bepalen. Het is moeilijk om deze be-
rekeningen onder water te doen. Het is daarom een goed idee 
om een lijstje van instellingen te maken en dat tijdens de duik 
bij je te hebben.

Voorbeeld: je beschikt over een flitser met richtgetal 4 bij ISO 
100 (onder water). Daaruit volgen deze opties voor het maken 
van onderwaterfoto’s.

· 4/F5,6 = 0,7 meter
· 4/F8 = 0,5 meter
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· 4/F11 = 0,35 meter
· 4/F16 = 0,25 meter
Een mogelijk probleem met richtgetallen is, dat de fabrikant deze voor een situatie aan land geeft. Een 
reden daarvoor kan zijn dat het richtgetal door het zicht beïnvloedt wordt, wat de waarde die voor on-
der water gegeven wordt, onnauwkeurig zou kunnen maken. Alvorens met een nieuwe flitser onderwa-
teropnamen te maken, moet je dus vaststellen wat het richtgetal onder de gemiddelde lokale omstan-
digheden is. Soms wordt aanbevolen om het richtgetal aan land gewoon door drie te delen. Een betere 
manier om de flitskracht te bepalen is het maken van een serie foto’s, waarbij slechts één factor veran-
derd wordt. Je zou kunnen kiezen voor F/8 met een precies gemeten afstand van 1 meter om foto’s te 
maken met ieder richtgetal van de flitser. Dit moet dan wel gedaan worden in een omgeving zonder (of 
met zeer weinig) omgevingslicht. De serie staat je dan toe de beste foto te kiezen. Op basis van de serie 
kan een correctie van het richtgetal berekend worden. Alle andere instellingen worden dan met dezelf-
de factor gecorrigeerd.

Het omstellen van 100 ISO op 400 ISO verdubbeld het richtgetal. Wanneer de sensor een enkele stap 
gevoeliger wordt ( 200 ISO), dan moet je het richtgetal met 1,4 vermenigvuldigen. Voor een stap minder 
gevoelig wordt met 0,7 vermenigvuldigd. Het richtgetal verdubbeld wanneer de beeldsensor vier keer 
zo gevoelig wordt en halveert wanneer de beeldsensor vier keer langzamer is.

100 ISO – 4         200 ISO – 5,6         400 ISO – 8          800 ISO – 11         1600 ISO – 16

De sluitertijd is voor het richtgetal niet relevant. De flits is zeer kort. Wanneer de camera langer geo-
pend is dan de duur van de flits, dan zal dit de hoeveelheid flitslicht die op de beeldsensor komt niet 
beïnvloeden. Gedurende die extra tijd is er geen flitslicht meer. Dankzij de korte duur van het flitslicht is 
de sluitertijd beschikbaar om te beïnvloeden hoeveel omgevingslicht op de foto komt. Het diafragma 
staat in relatie tot de flitser en de sluitertijd is beschikbaar voor andere factoren. In de berekeningen 
voor het richtgetal komt daarom de sluitertijd niet voor.

Automatische flitsers die met een kabel aan de camera aangesloten zijn, krijgen de informatie over het 
ingestelde diafragma direct van de camera. Wanneer van een optische kabel gebruik gemaakt wordt, 
dan moet je als fotograaf zeker stellen, dat de flitser op hetzelfde diafragma is ingesteld als de camera. 
Meestal worden automatische instellingen voor flitsers alleen gebruikt wanneer een foto zonder ver-
traging genomen moet worden. Net als de automatische functies van de camera, is ook de flitser geba-
seerd op een meting van 18% reflectie. Donkere onderwerpen kunnen daardoor overbelicht worden en 
heldere onderwerpen onderbelicht. 
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Wanneer de afstand juist gemeten is en de correcte ISO waarde en diafragma ingesteld zijn, dan geeft 
een manueel ingestelde flitser altijd de juiste kracht. Het is dus een voordeel wanneer een flitser zowel 
een automatische instelling toestaat, als manueel ingesteld kan worden. De flitser links in de foto heeft 
alleen manuele instellingen (zie de linker knop voor het instellen van het richtgetal. De tweede flitser is 
een TTL flitser die via een kabel met de camera verbonden wordt. Deze flitser heeft geen mogelijkheid 
voor manuele instellingen (met uitzondering van “on”, wat voor volle kracht staat). De derde flitser is 
een automatisch model dat het noodzakelijk maakt dat de camera op een specifiek diafragma ingesteld 
wordt. Met deze flitser kunnen geen juist belichte foto’s met een ander diafragma gemaakt worden. De 
laatste flitser is een model dat met een optische kabel gebruikt wordt. De knop voor het diafragma moet 
ingesteld worden op het diafragma waarvoor de camera ingesteld is (zie de knop rechts). Ook deze flit-
ser heeft geen mogelijkheden voor een manuele instelling. Naast de hier getoonde modellen zijn er nog 
andere. Daarbij zijn ook modellen die zowel automatische als manuele instellingen toestaan.

Wanneer je kiest voor een flitser met manuele instellingen, dan dien je erop te letten wat voor diafrag-
ma’s op je camera ingesteld kunnen worden. Het komt vaker voor dat een flitser te krachtig is, dan dat 
een flitser te zwak is. Wanneer bijvoorbeeld het kleinste diafragma dat op de camera ingesteld kan 
worden F/5,6 zou zijn en wanneer het laagste richtgetal op de flitser GN3 is, dan zou je voor al je foto’s 
tenminste 50 centimeter van je onderwerp weg moeten blijven. Wanneer je graag macrofoto’s maakt, 
dan dien je erop te letten dat de combinatie van camera en flitser je toestaat om je onderwerp tot 20 
centimeter te naderen. Dat maakt het noodzakelijk dat je flitser zeer lage richtgetallen heeft, of dat je 
beschikt over een camera die kleine diafragma’s (bijvoorbeeld F/16) toestaat.
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Voorbereiding & foto-
graferen
Alvorens te water te gaan om foto’s te maken moeten een aantal voorbereidingen gedaan worden. Dit 
heeft betrekking op jezelf, de gegevens die nodig zijn en de foto-uitrusting. Fotograferen stelt hoge ei-
sen aan de bekwaamheid van een duiker. De controle over het drijfvermogen moet zeer goed zijn (en 
dat bij verschillende lichaamshoudingen). De overwegingen die gedaan moeten worden om over de 
juiste camera-instelling te beslissen, het schatten van afstanden en het kiezen voor de beste opname-
hoek zijn een grote cognitieve belasting.

Fotoduiken moeten goed voorbereid worden. Dit hoofdstuk gaat in op verschillende aspecten van die 
voorbereiding. Het begint met informatie over je eigen vaardigheden voor drijfvermogen en trim. Je zult 
vaststellen dat de camera en flitser je positie in het water beïnvloeden, wat het moeilijker maakt contro-
le over je trim te behouden. Vervolgens komt het verzamelen van de benodigde gegevens aan de orde. 
Dat zijn berekeningen met het richtgetal, wat dient te resulteren in een lijst met afstanden en diafrag-
ma’s. Zulke afstanden die in centimeters uitgedrukt zijn, moeten omgezet worden in een meetmethode 
die onder water mogelijk is. Het laatste deel gaat in op de voorbereiding van de camera en advies voor 
het maken van onderwaterfoto’s.
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Eigen voorbereidingen

Wanneer een deel van een foto onscherp is, dan is het waarschijnlijk dat dat deel van het onderwerp in 
beweging was toen de foto gemaakt werd, of dat de camera niet op die afstand scherp gesteld was. 
Wanneer de gehele foto onscherp is, dan kan dit een aanduiding zijn dat de camera bewogen is op het 
moment dat het sluitermechanisme open was. Het zal duidelijk zijn dat het risico op dergelijke foto’s 
groter is, wanneer een langzame sluitertijd gekozen is. Het risico neemt ook toe bij lenzen met een grote 
brandpuntafstand. Groothoeklenzen zijn minder gevoelig voor beweging dan telelenzen en macro-
lenzen.

De sluitertijd is bepalend voor de kleur van het water achter het onderwerp van je foto. Het kan dus 
goed zijn dat je langzame sluitertijden wilt gebruiken, om de azuurblauwe kleur van het water in beeld 
te brengen. Ook is het mogelijk dat je foto’s wilt maken met een lens die een grote brandpuntafstand 
heeft. In beide gevallen is het noodzakelijk dat je aandacht besteed aan je stabiliteit in het water. Wan-
neer jij in beweging bent, dan is de camera dat ook. Dit is wat je voorkomen wilt.

Het eerste waar aandacht aan besteed moet worden, is de vinger waarmee je afdrukt. Veel mensen heb-
ben een tendens om alle vingers mee te laten bewegen wanneer ze hun wijsvinger buigen. Door de be-
weging van de andere vingers wordt de camera in beweging gebracht. Door die beweging kan de foto 
onscherp worden, of komt iets anders in beeld dan de bedoeling was. Je kunt overwegen de camera met 
twee handen stabiel te houden, of jezelf te trainen om je wijsvinger te bewegen, zonder dat de andere 
vingers meebewegen.

Naast het “naar beneden trekken” van de camera wanneer je een foto maakt, is het ook een uitdaging 
om te voorkomen dat je armen, of je lichaam, in beweging zijn. Aan land is dit niet moeilijk. Je kunt je 
benen stabiel op de grond zetten en je bovenarmen tegen je lichaam drukken. Onder water zweef je 
echter voor je onderwerp. Dit maakt het moeilijker om een stabiele positie in te nemen. Wanneer je niet 
stabiel bent, dan zal beweging van je armen of lichaam camerabeweging tot gevolg hebben.

Het gebruik van extra lood om stabiel op de bodem te zitten is geen oplossing. Afgezien van overwegin-
gen voor het milieu en de veiligheid, beperkt dit je opties om foto’s te maken. Het risico dat je sediment 

op de bodem verstoord is ook veel groter. Wanneer je bodemcontact 
hebt, dan is het risico dat verstoort sediment backscatter veroorzaakt 
veel groter. Je beste optie is om in staat te zijn om midden in het water en 
bij iedere lichaamspositie, bewegingsloos te zweven. Dat maakt het 
noodzakelijk dat je je uitrusting goed kiest en voorbereid, dat je gebruik 
maakt van je wervelkolom en dat je volledige controle over je ademha-
ling hebt. 

Je uitrusting moet je toestaan om zowel verticaal alsook horizontaal (het 
gezicht beneden) te zweven. Daartoe moet het zwaartepunt zich in het 
midden van je lichaam bevinden. Wanneer het gewicht van de duikfles je 
op de rug trekt, dan moet de uitrusting aangepast worden. Wanneer de 
fles je naar achteren trekt, dan kan het zijn dat de fles te zwaar is, of dat 
deze een te grote diameter heeft (dit is vaak het geval bij een korte 12).

Vaak is echter een te groot trimvest de reden. Door een te groot vest ver-
liest de duikfles bovenaan het contact met je rug, wat het gewicht van de 
fles verder achter je brengt. Een andere overweging is de verdeling van 
het lood. Het kan zijn dat je een poosje moet experimenteren om je uit-
rusting aan te passen, maar het is de moeite waard. Wanneer beweging 

nodig is om een positie te handhaven, dan zal dit camerabeweging tot gevolg hebben.
Zwaartepunt
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De volgende stap met betrekking tot je positie in het water is uitproberen of je verschillende posities 
kunt innemen, zonder dat het nodig is om met je armen of benen te bewegen om die positie te handha-
ven. Een droogpak is daarvoor ideaal. De lucht gaat in het pak altijd naar het hoogste punt, wat je stabi-
liseert in de positie die je ingenomen hebt. Je kunt dan zonder problemen horizontaal, met je gezicht 
onder, op je zij, verticaal of in een andere positie zweven.

Het innemen van de positie 
van je keuze heeft niet alleen 
met de uitrusting te doen. Je 
moet ook met je wervelkolom 
en de positie van je benen 
werken. Je kunt dit oefenen 
door een stuk lood van 2kg in 
een hand te nemen en dan 
tijdens het zweven je arm in 
verschillende richtingen uit 
te strekken. Het idee is dat je 
bovenlichaam daarbij niet 
van positie verandert. Om dit 
te doen moet je met je li-
chaamsgewicht compense-
ren. Door je wervelkolom in 
de tegengestelde richting te 
bewegen kun je het zwaarte-
punt op dezelfde plaats hou-
den. Het duurt even om het 
gevoel voor deze handelingen 

te ontwikkelen, maar degenen die deze techniek onder de knie hebben doen het als een tweede natuur.

Een laatste stap voor controle over je positie in het water en om beweging van je lichaam en de camera 
te voorkomen, is de ademhaling. In vereenvoudigde vorm zou je kunnen zeggen dat je een beetje daalt 
wanneer je uitademt en stijgt wanneer je inademt. De oorzaak is het veranderde drijfvermogen door 
verandering van het longvolume. Het deel over verandering in het drijfvermogen is waar, maar dit is 
niet het geval voor de daaruit resulterende beweging. De beweging komt met vertraging. Je moet reke-
ning houden met die vertraging wanneer je een stabiele positie wilt handhaven. Dit wordt snel tot 
tweede natuur, maar in het begin is het nodig om wat tijd te investeren om te oefenen. 

Wanneer je na het uitademen aan het dalen bent, dan zal je niet onmiddellijk beginnen te stijgen wan-
neer je inademt. De neerwaartse beweging zal nog even doorgaan en steeds langzamer worden, totdat 
je uiteindelijk stopt. Het duurt dan even totdat geleidelijk een opwaartse beweging ingezet wordt. Ook 
die begint langzaam en wordt geleidelijk sneller. Je moet gebruik maken van het moment van rust tot-
dat de omgekeerde beweging op gang komt. Adem in en wacht totdat de neerwaartse beweging tot stil-
stand komt. Op dat moment (voordat een opwaartse beweging op gang komt), adem je weer uit. Het 
duurt dan weer een poosje totdat een neerwaartse beweging inzet. Wanneer je merkt dat die beweging 
bijna begint, dan adem je weer in. Nadat je gedurende vier of vijf ademhalingen het moment om in en 
uit te ademen precies getimed hebt, kun je weer normaal verder ademen. Je zult merken dat je dan bij 
een normale ademhaling toch in een stabiele positie blijft.

Het voorbereiden van gegevens

Met een digitale camera is het verleidend om gewoon te fotograferen en later te kijken wat het gewor-
den is. Je kunt de foto’s die niets geworden zijn wissen en met computersoftware de kleuren terug 

ZwaartepuntGewicht
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brengen in foto’s die je wilt behouden, maar die onder- of overbelicht zijn. Gedurende een enkele duik 
zou je meer dan honderd foto’s kunnen maken en er gewoon het beste van hopen. Helaas kan een ge-
corrigeerde foto nooit dezelfde kwaliteit behalen als een foto die juist belicht is.

Het probleem is verbonden met het aantal rood-, blauw- en groentonen dat tot uitdrukking gebracht 
kan worden (maximaal 256). Voor overbelichte foto’s wordt slechts een deel van dat spectrum gebruikt.

Dit kan geïllustreerd worden met de bovenstaande foto’s. De foto in het midden heeft een redelijk goe-
de belichting. Links staat hetzelfde onderwerp onderbelicht, en rechts overbelicht. Zowel op een came-
ra, als in computersoftware, is er een mogelijkheid om een histogram te tonen. Het histogram laat zien 
wat de gemiddelde belichting is in de rode, groene en blauwe kleurkanalen (soms is er ook een moge-
lijkheid om alle kleurkanalen te tonen). Het histogram geeft de kleurtonen van 0 tot 255 van links naar 
rechts. De verticale waarde is het niveau van belichting voor ieder van die kleurtonen. Bij de verkeerd 
belichte foto’s is slechts voor een deel van de kleurtonen een niveau van belichting te zien.

Wanneer een foto gecorrigeerd wordt, dan worden de kleurtonen waarvoor een belichting aangegeven 
is gestrekt en over de gehele schaal van 0 tot 255 verdeeld. Hierdoor wordt de belichting wel aangepast, 
maar kan niet toegevoegd worden wat “er niet is”. Wanneer slechts 80 kleurtonen een belichtingswaar-
de hebben, dan zal dit aantal niet toenemen wanneer ze over de complete schaal verdeeld worden. Het 
enige wat dit doet is ze op een andere locatie plaatsen. Een gecorrigeerde foto kan dus nooit het niveau 
van detail tonen dat op een juist belichte foto zichtbaar is.

Er is een essentieel verschil tussen traditionele fotografie met filmrolletjes en digitale fotografie. Bij 
traditionele fotografie was het noodzakelijk dat zowel de belichting als de witbalans al in de originele 
foto behoorlijk nauwkeurig zijn. Wanneer je digitale foto’s in JPEG maakt, dan is dit vergelijkbaar, maar 
je opties voor aanpassing zijn wel groter dan bij traditionele fotografie. Het fotograferen in RAW is fun-
damenteel anders. In dat geval wordt gefotografeerd op basis van het potentieel van een foto. Correc-
ties kunnen achteraf gedaan worden, zolang alle benodigde informatie in de opgeslagen foto aanwezig 
is. Een foto met een volledig scala aan waarden (0 tot en met 255) heeft meer potentieel dan een foto 
waarvan slechts een deel van de kleurtonen belicht zijn. Het is natuurlijk wel zo dat een histogram al-
leen kan weergeven wat ook werkelijk op de foto staat. Wanneer je een foto maakt van een groene 
boom tegen de blauwe lucht, dan mag je verwachten dat het rode histogram nauwelijks waarden toont.

Dit betekent dat de voorbereiding voor een fotoduik (waarbij manueel geflitst wordt) onder andere 
bestaat uit het verzamelen van gegevens voor een juiste belichting. Het eerste wat daarvoor nodig is, is 
het richtgetal. Op basis van het richtgetal kan een reeks van waarden berekend worden die een juiste 
belichting bewerken. Je kunt het richtgetal gebruiken om een volledige tabel met waarden in te vullen. 
Je zou dan ook nog een tabel kunnen maken voor een andere ISO waarde. Hiervoor wordt gebruik ge-
maakt van de formules uit het vorige hoofdstuk. De flitser heeft drie instellingen (GN 2,5/3,5/5).

ISO 100 – flitser met richtgetal 2,5/3,5 en 5 – afstand flitser/onderwerp in meter
F/2 F/2,8 F/4 F/5,6 F/8 F/11 F/16 F/22 F/32

GN5 2,50 1,79 1,25 0,89 0,63 0,45 0,31 0,23 0,16
GN3,5 1,77 1,26 0,88 0,63 0,44 0,32 0,22 0,16 0,11
GN2,5 1,25 0,89 0,63 0,45 0,31 0,23 0,16 0,11 0,08
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Een volgende stap is dan het verwijderen van alle onmogelijke instellingen. Verwijder alle instellingen 
op een afstand groter dan anderhalve meter (die afstanden zijn te groot voor onderwaterfotografie) en 
afstanden waarop de gebruikte lens niet kan scherpstellen. Verwijder ook de diafragma’s die niet op de 
camera (voor de gebruikte lens) ingesteld kunnen worden. Laten we ervanuit gaan dat de camera niet 
op kortere afstanden dan 40 centimeter kan scherpstellen en dat het kleinste diafragma F/8 is. De tabel 
wordt dan ingekort tot het volgende voorbeeld:

ISO 100 – flitser met richtgetal 2,5/3,5 en 5 – afstand flitser/onderwerp in meter
F/2 F/2,8 F/4 F/5,6 F/8 F/11 F/16 F/22 F/32

GN5 1,25 0,89 0,63
GN3,5 1,26 0,88 0,63 0,44
GN2,5 1,25 0,89 0,63 0,45

Berekeningen met richtgetallen zijn behoorlijk nauwkeurig voor afstanden van 50 centimeter en ver-
der. Op korte afstanden is de filterende werking van het water echter beperkt. Dat kan gemakkelijk in 
overbelichte foto’s resulteren. De filterende werking van het water heeft nog een consequentie. De be-
rekende waarden zijn tot de centimeter precies, maar in werkelijkheid (bij het maken van foto’s) moe-
ten deze als globale waarden gezien worden. Er is tolerantie om het onderwerp te naderen of ervan weg 
te gaan.

Helaas heeft een lijst zoals deze hierboven getoond wordt onder water weinig nut. Zelfs met tolerantie, 
heeft een waarde zoals 88 centimeter weinig betekenis tijdens het fotograferen. Om onder water af-
stand te kunnen meten, moet je beschikken over relatieve waarden in plaats van getallen in centimeter. 
Zo zou je bijvoorbeeld onder water je arm kunnen strekken om de afstand naar het onderwerp te me-
ten. Voor grotere afstanden zou je dan met gestekte armen de camera en flitser voor je kunnen houden. 
Afstanden zoals “een armlengte” of “kan net nog met de flitser geraakt worden” hebben onder water 
veel meer betekenis dan een getal in centimeter.

In werkelijkheid zou een lijst van mogelijke combinaties dus beginnen met een afstand en een diafrag-
ma, en niet met een richtgetal en een diafragma. Experimenteer met verschillende mogelijkheden om 
afstanden te bepalen en vraag je buddy de afstand van de flitser naar het onderwerp in centimeter te 
meten. Vermenigvuldig dan deze afstanden met de beschikbare diafragma’s om zo vast te stellen wat 
het benodigde richtgetal is. Wanneer een armlengte bijvoorbeeld 50 centimeter is en F/8 een beschik-
baar diafragma op je camera is, dan zou het richtgetal GN4 zijn. Kijk nu op de flitser wat de dichtstbij-
zijnde waarde is (bijvoorbeeld GN3) en schrijf deze op je lijst (armlengte bij F/8 = GN3). Dat de arm-
lengte in werkelijkheid 50 centimeter is, interesseert je onder water niet. Maakt op deze manier een 
(korte) lijst van instellingen en afstanden die je onder water denkt te gebruiken.

Richtgetallen die op een flitser gedrukt staan, zijn niet altijd nauwkeurig. Het is wenselijk deze te con-
troleren, alvorens een nieuwe flitser voor het fotograferen te gebruiken. Om dit te doen maak je in een 
donkere omgeving met manuele instellingen een serie foto’s (bijvoorbeeld in een deels afgedekt zwem-
bad). Meet telkens de afstand. Maak nu foto’s met een berekende combinatie van richtgetal en diafrag-
ma, maar ook foto’s van waarden boven en onder de berekende instellingen. Pas daarbij alleen het 
richtgetal, of alleen het diafragma aan. Vergeet niet dat automatische functies in een donkere omgeving 
zich aanpassen om meer licht in te vangen. Wanneer je deze test doet, laat dan niet de sluitertijd auto-
matisch kiezen, maar stel deze manueel in (bijvoorbeeld op 1/100 van een seconde).

Vergelijk nu de kleuren van je onderwerpen op de foto met hun echte kleur. Kies de foto die de waar-
heid het beste nadert. Wanneer dit de foto met het berekende richtgetal was, dan zijn geen aanpassin-
gen nodig. Wanneer een andere foto de betere was, dan moet je nu dezelfde correctie op je volledige 
tabel toepassen.
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Het voorbereiden van de uitrusting

Wanneer een optische kabel gebruikt wordt, dan 
moet voorkomen worden dat licht van de interne 
flitser op het onderwerp en het water voor de came-
ra valt. Daartoe wordt voor de flitser een masker
geplaatst. In de afbeelding wordt getoond hoe dit 
gedaan wordt. Het is van voordeel om met klitten-
band tewerk te gaan, omdat het masker dan na de 
duik verwijderd kan worden om te drogen.

De elektronica van een camera en flitser zijn gevoe-
lig voor water. De voorbereiding vraagt daarom 
gepaste zorg om te voorkomen dat water binnen-
dringt. De lucht houdende ruimten in de uitrusting 
worden met o-ringen afgedicht. Een o-ring geeft een 
redelijk goede afdichting bij omgevingsdruk, maar 
wanneer de druk hoger wordt, dan schuift de o-ring 
op de optimale plaats. Het is daarom aanbevolen om de camera boven water te houden totdat het moge-
lijk is deze een volle armlengte te laten afdalen. De meest nadelige plaats voor foto-uitrusting is de op-
pervlakte, waar wel water kan binnendringen, maar niet voldoende druk is om de o-ring op de optimale 
plaats te laten glijden.

Het is aan te bevelen om de camera ruim voor de duik voor te bereiden. Maak er geen haastwerk van. 
Volg je eigen “standaardprocedure” en doe de voorbereidingen op een schone plaats. Wanneer je de 
camera goed onderhoud, dan zal deze lang meegaan. De voorbereidingen dienen voor iedere duik op-
nieuw gedaan te worden.

Het openen van de camera kan moeilijk zijn wan-
neer de atmosferische druk is toegenomen sinds 
de camera gesloten is. Er is geen probleem wan-
neer de atmosferische druk voorheen hoger was. 
Bij toegenomen druk is kracht nodig om het deksel 
van de camerabehuizing te openen. Maak geen 
gebruik van het sluitmechanisme om kracht te 
zetten (de foto links). Het mechanisme is daar niet 
voor gemaakt. Het is beter om een muntje of een 

stuk plastic tussen de behuizing en het deksel te wrikken en daar dan een draaibeweging mee te maken 
om het deksel op te tillen (de foto rechts).

Om voor een schoon oppervlak te zorgen, kun je gebruik maken 
van een stuk keukenpapier. Dit geeft een witte achtergrond, 
waarop je haren, zand of ander vuil goed kunt zien. Zorg dat je 
handen schoon zijn en droog je af wanneer je net het water uit-
komt, om te voorkomen dat druppels op de uitrusting vallen. 
Wanneer je haren uitvallen, draag dan een cap, of maak je haar 
vochtig.

De eerste stap is een visuele inspectie. Veel behuizingen zijn van 
plastic gemaakt. Er kunnen dus krassen of scheuren zijn. Kijk 
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ook alle knoppen na en verzeker je ervan dat deze normaal werken. Wanneer dat niet het geval is, dan 
zou het kunnen zijn dat de o-ring, die voor afdichting moet zorgen, kapot of buiten de ligplaats is. Een 
beschadigde o-ring zal niet afdichten.

De volgende stap is het verwijderen van de o-ring(en). Je kunt daarvoor een stukje keukenpapier ge-
bruiken. Oefen aan beide kanten van de o-ring een beetje druk uit en schuif de o-ring dan naar een kant. 
Door die beweging komt een deel van de o-ring uit de ligplaats. Dat deel kun je dan vastpakken om de o-
ring te verwijderen. Maak nu de o-ring en de oppervlakken waarmee deze in contact komt schoon. Volg 
dezelfde procedure voor andere o-ringen.

De o-ring zelf moet schoongemaakt worden om vuil en oud 
vet te verwijderen. 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 sili-
conenvet 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 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 terug-
plaatst 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 ge-
daan worden, net voordat je de o-ring in het onderwaterhuis 
plaatst. Stof, zand, haren en andere dingen plakken aan silico-
nenvet. Wanneer je een ingevette o-ring even neerlegt, om iets 
anders voor te bereiden, dan moet je de o-ring opnieuw 
schoonmaken en invetten. Anders is het risico te groot dat er 

vuil aankleeft. Je moet het moment waarop je de o-ring invet goed kiezen.
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Controleer de camera alvorens deze in de behuizing te plaatsen. Stel 
zeker dat de geheugenkaart geplaatst is en dat de batterij volledig gela-
den is. Indien nodig dien je ook de flitserkabel aan te sluiten.

Wanneer je de camera in het onderwaterhuis plaatst, dan moet je aan-
dacht 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 onderwa-
terhuis ingesteld is. Wanneer je dit niet doet, dan zal de knop onder wa-
ter niet werken, of je leest op het onderwaterhuis een andere waarde af 
dan die welke op de camera ingesteld is.

Je dient ook de nodige voorzorgen te nemen om con-
dens in het onderwaterhuis te voorkomen. Vocht in het 
onderwaterhuis kan condenseren wanneer je de came-
ra mee onder water neemt, in water dat kouder is dan 
de luchttemperatuur. Je kunt dit doen door kleine zak-
jes met vocht-absorberend materiaal in het onderwa-
terhuis te leggen (silica gel). Een andere methode is 
droge lucht uit een duikfles in het onderwaterhuis te 
blazen alvorens deze te sluiten. Je kunt de camera ook 
voorbereiden in een ruimte met een lage luchtvochtig-
heid, zoals een kamer met een werkende airconditio-
ning. 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.

Om de flitser voor te bereiden volg je dezelfde stappen 
als voor de camera. Wanneer je een kabelaansluiting hebt, dan dien je ervoor te zorgen dat geen vet op 
de contacten terechtkomt. Dit zou de communicatie tussen de camera en de flitser kunnen storen. 
Daardoor zou de flitser op een verkeerd moment kunnen flitsen, of zou het kunnen zijn dat TTL functies 
niet werken. 

Wanneer het gehele systeem gereinigd en in elkaar gezet is, dan moet het getest worden. Daarbij dien je 
er in het bijzonder op te letten dat de communicatie tussen de camera en flitser juist werkt. Het zou 
frustrerend zijn pas onder water te merken dat de camera en flitser niet juist (of helemaal niet) com-
municeren. Wanneer de test goed verlopen is, dan dienen de camera en de flitser uitgeschakeld te wor-
den om de batterijen niet te gebruiken. Vooral wanneer de voorbereidingen ruim voor de duik gedaan 
worden.

Wanneer het controlelampje van de flitser aan is, maar de flitser gaat niet af wanneer je een foto maakt, 
dan dien je in eerste instantie de sensor van de optische kabel opnieuw te plaatsen om te kijken of dit 
het probleem oplost. Wanneer dat niet helpt, flits dan met de camera direct in de sensor van de flitser. 
Hierdoor kun je bepalen of het de flitser zelf is, of de optische kabel, die het probleem veroorzaakt.

Controleer ook of de instelling juist is en of de flitser een eerste flits negeert (wanneer dat nodig is). De 
externe flitser moet flitsen op het moment dat de foto gemaakt wordt. Problemen met de flitser of de 
optische kabel moeten opgelost worden voordat je gaat duiken. Wanneer je een automatische flitser 
gebruikt (TTL of anders), dan moet je het elektrische circuit controleren. Dit doe je door twee foto’s te 
maken. Maak een foto van een helder gekleurd oppervlak met een grote lensopening en een foto van 
een donker oppervlak met een kleine lensopening. De tijd die de flitser nodig heeft om opnieuw te laden 
moet na de foto van het donkere oppervlak beduidend langer zijn.
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Aan de slag – je eerste ervaringen met manuele onderwaterfotografie

Het vraagt tijd om jezelf te trainen in onderwaterfotografie. Je maakt gebruik van de theorie in de voor-
gaande hoofdstukken om te experimenteren met verschillende soorten opnamen. Het is aan te bevelen 
om je in het begin op één soort foto’s te concentreren en dan stap voor stap aan nieuwe uitdagingen te 
beginnen.

Macrofotografie en close-up – met vaste achtergrond

Macrofotografie wordt vaak gedefinieerd als het maken van opnamen die een oppervlak bestrijken dat 
minder dan drie keer zo breed is dan de beeldsensor of film. Dit kan ook kleiner zijn, maar wanneer het 
oppervlak dat in beeld komt groter wordt, dan heet het een close-up opname. Anderen definiëren ma-
cro als levensgroot of groter. Het maakt echter niet uit welke definitie gekozen wordt. Het gaat in dit 
deel om foto’s van kleine onderwerpen op korte afstand.

De gemakkelijkste onderwerpen bevinden zich in een enkel vlak. Het
onderwerp én de achtergrond zijn “vast” en er is weinig verschil in af-
stand tussen de twee. Al het licht komt nu van de flitser (omgevingslicht 
zou alleen voor water nodig zijn). Dit betekent dat de sluitertijd nauwe-
lijks invloed heeft en op een snelle waarde gesteld kan worden (bijvoor-
beeld 1/100 van een seconde of nog sneller). In normale situaties kan de 
flitser op automatisch gesteld worden. Normaal betekent in dit geval dat 
het onderwerp, samen met de achtergrond, een gemiddelde reflectie van 
ongeveer 18 procent heeft. Het is daarbij wel noodzakelijk dat er vol-

doende omgevingslicht is voor de werking van de autofocus.

Wanneer een kleine lensopening gebruik wordt, dan zal de scherptediepte zo zijn dat het onderwerp en 
de achtergrond scherp in beeld komen. Wanneer je de flitser manueel instelt, dan is het mogelijk dat je 
moet kiezen voor een kleine lensopening. Zelfs bij de zwakste instelling is het richtgetal meestal niet 
lager dan 3. Bij de korte afstand waarop gefotografeerd wordt, kan een grotere lensopening gemakke-
lijk overbelichting met zich meebrengen. Vergeet echter niet dat de afstand die met het richtgetal bere-
kend wordt vanaf de flitser naar het onderwerp is, en niet vanaf de lens. Wanneer je met de lens dicht 
bij het onderwerp gaat, dan kan de afstand vanaf de flitser nog beduidend zijn.

Wanneer je donkere schaduwen links of rechts van het onderwerp 
wilt voorkomen, dan moet je de flitser midden boven de camera 
houden. Wanneer je schaduwen wilt veroorzaken, dan moet je de 
vanaf de andere kant flitsen (de kant waar je geen schaduw wilt).
Wellicht heb je gezien dat macroflitsers die aan land gebruikt wor-
den soms rondom de lens geplaatst zijn. Dit omdat door de korte 
afstand zeer donkere schaduw ontstaat. In vergelijking met de ap-
paratuur aan land, zou je een tweede flitser kunnen gebruiken om 
de schaduw af te zwakken. In dat geval wordt de flitser die aan de 
rechterkant gebruikt wordt op een lager richtgetal gesteld. Het kan 
echter zijn dat je juist gebruik wilt maken van schaduw (zoals in de getoonde foto). Wat je wens ook is, 
macro en close-up foto’s worden sterk beïnvloed door de flitshoek.

Met een digitale camera kunnen dit soort foto’s ook met een lamp, in plaats van een flitser, gemaakt 
worden. Omdat de kleur van het licht anders is dan zonlicht, moet wel een witbalans gedaan worden. 
Dit kan achteraf op de computer (RAW) gedaan worden, of voordat de foto gemaakt wordt (JPEG). Een 
lamp heeft in ieder geval het voordeel dat de autofocus geen problemen heeft (de lamp staat niet alleen 
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tijdens het maken van de foto aan, maar ook daarvoor). Wanneer je van een automatische instelling 
gebruik wilt maken, dan dien je zelf de sluitertijd in te stellen (Tv). Om onscherpe foto’s te voorkomen 
moet een snelle sluitertijd gekozen worden. Manuele instellingen zijn echter aanbevolen.

Wanneer het onderwerp niet een “normale” hoeveelheid licht reflecteert, dan verliezen de automati-
sche functies van camera en flitser hun waarde. Wanneer het onderwerp erg helder (richting wit), of 
erg donker (richting zwart) is, dan zullen automatische functies de belichting veranderen in een poging 
het onderwerp “normaal” te maken.

Bij een keuze voor manuele instellingen is het verstandig om bracketing toe te passen. Bij digitale foto-
grafie is het geen probleem om meerdere foto’s van hetzelfde onderwerp te maken.

Niet alleen een gebrek aan omgevingslicht, maar ook het onderwerp zelf, kan 
de autofocus hinderen bij het scherpstellen. Een onderwerp zoals dat hier op 
de foto getoond wordt kan het beste manueel scherp gesteld worden (die optie 
is echter niet op alle camera’s beschikbaar. Wanneer je autofocus moet (of 
wilt) gebruiken, dan kun je een leitje (of je hand) naast het onderwerp plaatsen 
om de autofocus te laten scherpstellen. Je houdt dan het knopje “hold focus” 
ingedrukt totdat de foto gemaakt is. Het kan zijn dat de sluiterknop zelf de
“hold focus” knop is. Wanneer dat het geval is, dan houdt je de knop half inge-
drukt en drukt dan voor het maken van de foto volledig door. Met neopreen 
handschoenen (of zelfs met blote handen) kan dit echter moeilijk zijn. Veel 
camera’s hebben daarom een knop voor dezelfde functie die met de duim in-

gedrukt kan worden. Lees in de gebruiksaanwijzing na wat je opties zijn. Soms is een “hold focus” ge-
combineerd met het vasthouden van de gemeten belichting. Wanneer dat het geval is, dan zal de belich-
ting van automatische functies gebaseerd zijn op de meting op de rug van je hand, of op het leitje, en 
niet op een meting van het onderwerp (dit kun je echter ook in je voordeel gebruiken).

Macrofotografie en close-up – gemengd licht

Wanneer het onderwerp van de foto door water omringd is, dan kan 
het scherpstellen een uitdaging zijn. Wanneer de autofocus op spot 
gesteld is, en het onderwerp midden op de foto staat, dan zou het moe-
ten lukken. Helaas wil je niet altijd het onderwerp midden op de foto 
hebben en wellicht wacht je tot een vis in beeld zwemt om pas dan een 
foto te maken. De technieken die in het vorige deel besproken zijn,
kunnen ook hier helpen. Daarnaast kun je overwegen gebruik te ma-
ken van de optie die veel camera’s bieden, om de plaats waarop scherp 
gesteld moet worden vast te leggen. Veel camera’s hebben ook een 
automatisch programma dat voorstellen geeft voor plaatsen waar 
scherp gesteld kan worden.

Voor een gemengde foto (vaste delen en water) is de belichting een grotere uitdaging dan voor foto’s 
met alleen een vaste achtergrond. Je maakt van gemengd licht gebruik en moet dus tegelijkertijd reke-
ning houden met twee verschillende belichtingen. Zelfs wanneer het onderwerp, in combinatie met de 
kleur van het water die jij ziet, een “normale” reflectie (18 procent) lijken te hebben, zal een poging 
automatische belichting te gebruiken waarschijnlijk een mislukking worden. Dat komt omdat het water 
geen licht reflecteert. Al het flitslicht dat niet op iets stoot wat “vast” is, zal door het water verder gaan 
totdat het uiteindelijk geabsorbeerd is. Dit betekent dat al het gereflecteerde licht van het onderwerp 
komt. Wanneer het onderwerp in relatie tot het blauw (water) relatief klein is, dan moet het onderwerp 
zeer veel licht reflecteren om voor de donkere omgeving te compenseren.

http://www.scuba-publications.com


Manuele onderwaterfotografie

www.scuba-publications.com
Pagina 44

Wat nu toegepast moet worden is de regel dat het diafragma en de flitser voor het onderwerp zijn, ter-
wijl de sluitertijd en de opnamehoek gebruikt worden voor de kleur van het water. Vergeet niet dat de 
hoeveelheid flitslicht, die door de camera ingevangen wordt, nauwelijks door de sluitertijd beïnvloedt
wordt. De hoeveelheid zonlicht die in de opname komt echter wel. De flits is er maar even, maar het 
zonlicht is er gedurende de volledige duur van de opname.

Zoveel te meer zonlicht je in de foto wilt invangen, zoveel te langzamer moet de gekozen sluitertijd zijn. 
Natuurlijk zijn er grenzen. Zoveel te langzamer de sluitertijd, zoveel te moeilijker wordt het om de ca-
mera stabiel te houden. Dankzij de flitser is er echter wat tolerantie voor camerabeweging. Je zou kun-
nen zeggen dat de foto van het onderwerp gemaakt wordt op het moment dat de flitser afgaat en dat 
dan de omgeving verder ingekleurd wordt, nadat de flits al voorbij is. Natuurlijk is dit niet helemaal 
waar, maar het kan voldoende zijn (de flitser die het onderwerp “bevriest”) om net dat beetje tolerantie 
te hebben dat voor een mooie achtergrond nodig is.

Voor dit soort foto’s kun je ermee beginnen om een combinatie van een diafragma en afstand te kiezen 
die het onderwerp juist zou belichten. Richt dan, met dat diafragma ingesteld, de camera “in het blau-
we”, in dezelfde hoek richting de oppervlakte waarin je de foto wilt maken. De camera zal dan (bij ma-
nuele instelling) een aanbeveling geven voor de sluitertijd. Stel dan die sluitertijd in en richt de camera 
en de flitser op het onderwerp om de foto te maken. In de meeste gevallen maakt deze procedure de 
kleur van het water zo als je dat zou willen. Er zijn echter afwijkingen in “wat de camera als normaal 
ziet”. Met wat ervaring met de camera kan het zijn dat je beslist om in de toekomst de sluitertijd net iets 
sneller of langzamer dan de aanbeveling in te stellen, om de gewenste kleur te verkrijgen.

Wanneer je teveel haast hebt om de procedure voor het bepalen van de sluitertijd te volgen, dan heb je 
twee opties. De eerste is om de sluitertijd op een geschatte waarde in te stellen (bijvoorbeeld 1/60 van 
een seconde). Je kunt de camera ook op Av modus stellen. In Av modus zal de kleur van de achtergrond 
in iedere foto een beetje anders zijn, afhankelijk hoeveel van het oppervlak van de foto door het onder-
werp ingenomen wordt. Bij het geschatte sluitertijd zal de kleur van het water verschillen, afhankelijk 
van de hoek (richting de oppervlakte) waaronder de foto gemaakt wordt. Zoveel te steiler de opname, 
zoveel te helderder het blauwe water.

Soms geef je er de voorkeur aan het water in de foto zwart in 
beeld te brengen. Dit om het onderwerp meer contrast te geven. In 
dat geval moet de sluitertijd op de synchronisatietijd gesteld wor-
den wanneer je een camera met een mechanisch sluitermecha-
nisme gebruikt. Voor camera’s met een elektronische sluiter neem 
je een nog snellere sluitertijd (wellicht zelfs 1/1000 van een se-
conde). Daarnaast zoek je een combinatie voor afstand en dia-
fragma met de kleinst mogelijke lensopening. De opname moet nu 
onder een hoek naar beneden gemaakt worden. Hoe stijl naar 
beneden hangt ervan af wat de opnamehoek van de lens is. De 
hoek dient zo te zijn dat het zonlicht niet in de lens kan vallen.

Het laatste wat zeker gesteld moet worden is dat er “genoeg wa-
ter” achter het onderwerp is. Wanneer de bodem te dichtbij is, dan 
zal flitslicht op de bodem reflecteren en in de foto zichtbaar zijn. 
Wanneer flitslicht ergens op reflecteert, of wanneer omgevings-
licht de lens binnenkomt, dan zal de achtergrond niet volledig 
zwart zijn.

Wanneer je kiest voor een zwarte achtergrond, dan moet die ook 
compleet zwart zijn. Een “bijna zwarte” achtergrond ziet er niet goed uit, net als een te donkere of te 
heldere blauwe kleur niet attractief is. 
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Met de technieken die hierboven beschreven zijn, kunnen foto’s 
van goede kwaliteit gemaakt worden. Er zijn echter beperkingen.
Een voorbeeld daarvan is een situatie waarin je onderwerp zich 
over verschillende afstanden verdeeld. Bijvoorbeeld een duiker 
achter iets dat in de voorgrond is. Om beide afstanden juist te 
belichten, zijn twee verschillende combinaties van diafragma, 
afstand en richtgetal nodig. Dat gaat alleen wanneer je over 
meerdere flitsers beschikt, die op het betreffende richtgetal inge-
steld kunnen worden. Daarbij moeten de flitsers nu zeer goed 

gericht worden om zeker te stellen dat het licht op het bedoelde deel van de foto valt. Een enkele flitser 
kan op slechts één afstand licht van de juiste intensiteit geven.

Groothoekfotografie

Bij groothoekfotografie komt het vaak voor dat het onderwerp zich over meerdere afstanden verdeeld. 
Dat zijn dan het eigenlijke onderwerp, de voorgrond en het blauwe water in de achtergrond. Wanneer 
dat het geval is, dan dien je een tweede flitser te overwegen. Denk er ook aan dat de grote opnamehoek 
van de lens het noodzakelijk maakt dat de flitser hoog boven de camera geplaatst is. De overstap naar 
groothoekfotografie is niet eenvoudigweg het plaatsen van een groothoeklens. De flitsarmen moeten 
voor een langere versie uitgewisseld worden en je moet controleren of de flitshoek van de flitser(s) 
groot genoeg is om de gehele opname te belichten.

De sluitertijd en de hoek richting de oppervlakte worden voor de achtergrond gebruikt (de kleur van 
het water). De hoofdflitser wordt voor het eigenlijke onderwerp gebruikt en de tweede flitser is voor de 
voorgrond. De voorgrond is dichterbij dan het eigenlijke onderwerp. De tweede flitser moet dus op een 
lager richtgetal ingesteld worden.

Wanneer je groothoekfoto’s maakt, dan dien je veel aandacht te besteden aan het richten van de flitsers. 
Doordat de lens een grote opnamehoek heeft, is er weinig tolerantie. Met een enkele flitser is de tole-
rantie naar de zijkanten het kleinst, omdat de foto breder is dan hoog. 

Voor groothoekopnamen moet je relatief dicht bij het onderwerp zijn. Het is een goede gewoonte om als 
uitgangssituatie alle instellingen te doen voor een foto op een afstand van een meter. Die instellingen 
pas je dan aan wanneer je naar het onderwerp toe beweegt, of er een beetje van weg gaat. Wanneer je 
na het maken van een foto altijd de richting van de flitsers, het diafragma en de afstand voor dezelfde 
waarde instelt, dan ben je er (nadat je ervaring hebt opgedaan) klaar voor om snel aanpassingen te 
doen, zonder daar veel bij te moeten nadenken. Je zult ook merken dat je steeds beter wordt in het 
schatten van afstanden, wanneer je altijd vanuit dezelfde basisafstand tewerk gaat. 

Wanneer je eenmaal de juiste afstand hebt vastgesteld, let dan op hoe groot je onderwerp er op het 
display uitziet. Nadat je eerst je foto ingedeeld hebt dien je nog een aantal instellingen te doen en de 
flitsers te richten. Bij groothoekfotografie is de grootte van het onderwerp snel anders, wanneer je de 
afstand verandert. Wanneer je dus weet hoe groot je onderwerp op het display moet zijn, dan helpt dat 
erbij om op de juiste afstand te blijven, zonder dat je daarbij je ogen van het display moet nemen.

Je kunt je buddy vragen om te helpen bij het richten van de flitser(s). De afstand tussen de camera en de 
flitser is behoorlijk groot. Het richten is daardoor niet altijd gemakkelijk.

Het is niet moeilijk om bij groothoekfotografie scherp te stellen. In veel gevallen is de scherptediepte 
van ongeveer 30 of 40 centimeter tot oneindig. Daarnaast is de tolerantie voor beweging ook groter dan 
bij lenzen met een kleinere opnamehoek. Waarschijnlijk zijn alle foto’s die je met een groothoeklens 
maakt scherp.
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Door de grote opnamehoek zal de achtergrond verder weg lijken te zijn dan in werkelijkheid het geval 
is. Wanneer je een duiker achter een stuk koraal wilt fotograferen, dan moet die duiker dichterbij het 
koraal zijn dan je in eerste instantie zou denken. Een duiker die dicht bij de lens is komt al gauw volle-
dig (inclusief zwemvliezen) in beeld. Een tweede duiker die maar iets verder weg is, lijkt al gauw half zo 
groot te zijn als de eerste duiker. Vanaf daar wordt alles zeer snel kleiner. Dat zal ook duidelijk worden 
wanneer je een foto maakt van een duiker die het hoofd dichter bij de lens heeft dan de rest van het 
lichaam. Het gezicht van de duiker lijkt dan buiten proportie groot te zijn en de benen zien er eindeloos 
lang uit.
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