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ln Wikipedia vinden we: Macrofotograie
is het

fotograferen op korte tot zeer korte

neer de vergroting groter of gelijk is aan
één. Wanneer de

vergroting kleiner

is

meer alleen af met een macrolens. Dan
komen we in de wereld van Extreem

afstand van onderdelen van mensen,

dan één, spreken we over een close-up.

dieren, planten of voorwerpen, met de

Oí anders gezegd: wanneer het beeld

bedoeling zezo groot mogelijk af te

op film/sensor groter of gelijk is aan het

Ë't*uki* g er: *pst#l íilr g

beelden, zodat details zichtbaar worden

gefotografeerde voorwerp, spreken we

Wat betekent dit voor ons? We willen nóg

Macro.

die met het blote oog moeilijk of niet

van macrofotografie.

meer vergroten om nóg meer detail te

waarneembaar zijn.

Wordt de vergroting nu groter, dan laten

kunnen zien. We kunnen voorzetlenzen

We spreken van macrofotografie wan-

we zeggen

gebru i ken of microscoop-objectieven

2:1,

dan kunnen we het niet
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Ed ucatief

voor onze lens schroeven. Dat is natuur-

l. verloopring van onze lens naar onze
/m i croscoo p-o b1 ecti ef;

ilk erg leuk, maar zijn we er dan? Helaas

Allemaal leuk, maar hoe doen we dit? Net

voo rzetle

niet. Want dichter blj ons onderwerp

zoals in het ziekenhuis zijn er voor ons

rails waarmee we hele kleine stapjes

zltten voor meer vergroting, betekent ook

gelukkig ook programma's, bijvoorbeeld

kunnen maken met de camera (beste

lat we minder dieptescherpte

hebben.

'Zerene stacking'. Dit programma maakt

is

dit houdt dus in dat we moeten

van alle opnames een scherpe foto door

Ojee...

alle scherpe delen bij elkaar te rapen. Nu

gaan'stacken', oftewel: een heleboel

we ln grote lijnen weten wat de theorie

foto's achter elkaar nemen en die tot
een scherpe foto maken. Denk maar

aan

de scans in het ziekenhuis. Daar worden

ook'plakjes' meerdere opnames achter
elkaar - tot één scherp beeld samengevoegd. Vroeger werd weefsel in 'plakjes'
gesneden om vervolgens onder een

I

microscoop te worden bekeken.

is, kunnen we ons richten op

wat we er

allemaa voor nodig hebben:
r. zoomlens (deze werkt beter dan een
bv. Raynox z5o of een

m i croscoo p-o

om er éen met een stappenmotor te

set lampen om het onderwerp goed te
belichten;

oiffuse. voor

het cht (een 'ege.

doorzlchtige z-liter melkverpakking

voldoet prima);
software om te kunnen'stacken'en

primaire lens);

z. voorzetlens

ns
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een beeldbewerkingsprogram ma als

Lightroom of Photoshop.

ui;tkei:

zet deze dan aan. Dit voorkomt trilling,

nen we de foto's overbrengen naar, in miln

Als we dit allemaal hebben, kunnen we

wat misschien raar klinkt, maar we werken

geval, Lightroom. Zerene stacking kan

aan de slag gaan. lk werk als volgt: mijn

met een scherptediepte van millimeters.

geen RAW bestanden aan,maar gelukkig
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laptop stuurt de automatische rails aan.

Elke

lk heb een klem om het onderwerp vast

zaken. Tot slot kan de verbinding tussen

naar TIFF-bestanden en geven die vervol-

te houden, de ege melkfles als diffuser
en

víjf ledlampen van lkea als verlichtings-

wel

TIFF.

We zetten daarom de foto's om

camera/rails - laptop tot stand worden

gens door aan Zerene stackirg.

gebracht.

Dit programma doet iets heel moois

bron. Het onderwerp is een dood gevon-

Met behulp van de software die bij de

voor ons: het legt eerst alle foto's goed

den zweefvlieg, die ik op een entomoloog-

rails is geleverd, kunnen we de maximale

op elkaar en neemt dan van eike foto het

speld prik. De speld gaat in de klem en zo

stapgrootte berekenen, zodat we straks

kunnen we goed de positie bepalen ten

een rcoo/o scherpe

opzichte van de camera. Vervolgens kan

we de rails kunnen besturen vanaf de

houden we nu éen goede foto over. Deze

de diffuser over het onderwerp worden

laptop, kunnen we zo ook het beginpunt

kunnen we eventueel nog verder bewer-

geschoven en kunnen de lampen in stel

kiezen (eerste stuk van ons onderwerp net

ken in Lightroom of Photoshop en dan is

ling worden gebracht. lk zet de sluitertijd

niet scherp) en het eindpunt bepalen. Nu

het genieten van het eindresultaatl Hier

van de camera op r-2 sec., de ISO op zoo

de camera en de software zijn ingesteld,

een paar voorbeelden. Met de foto rechts

of lager en de bediening van de camera op

kunnen we de foto's automatisch laten

van de acht ogen van een huisspin die

manueel-handbediening. Dit zorgt ervoor

foto hebben. Omdat

scherpe gedeelte en gooit de rest weg.
Als we ons werk goed hebben gedaan,

nemen. Trld om even koff e te drinken en

circa zestien maal zijn vergroot, heb ik een

geduldig af te wachten tot alle foto's zijn

award gewonnen. Voor meer foto's zie:

veranderen. Als je camera de functie

genomen.

https //www.facebook.com /pa u l.tolenr er-

spiegel omhoog klappen/mirror up heeft,

Als de foto's allemaal zijn genomen, kun-

https://paultolen.werkaandem uur.nl /n

dat instellingen
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trilling kan dan onscherpte veroor
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