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Stroboscopisch flitsen

Disco-effecten?
Iedereen kent wel het effect van stroboscopIsch lIcht uIt de dIsco. als je  

met dIt lIcht een bewegIng bekIjkt wordt dIe steeds een beetje onderbroken. 

het effect Is een beetje schokkerIg. kun je dat effect ook bereIken met een 

reportageflItser en wat Is het resultaat?

stroboscopisch flitsen is het heel snel (een aantal keer per seconde) 

achter elkaar uit laten sturen van licht door je flitser. normaal 

gesproken heeft je flitser enige tijd nodig om op te laden voor een 

volgende flits. omdat je bij stroboscopisch flitsen maar een deel van 

de flitscapaciteit (bv. 1/64 deel) gebruikt, is de flitser snel weer 

gereed om te flitsen. de frequentie kan wel oplopen tot tientallen 

flitsen per seconde. dit aantal kun je zelf instellen.

Alleen met de uitgebreidere flitsers
stroboscopisch flitsen is alleen weggelegd met de duurdere types 

flitsers die veel mogelijkheden hebben. geschikte modellen zijn onder 

andere de canon speedlites 550eX, 580eX en 580eX II of de nikon 

sb600, sb800 en sb900. In elke gebruiksaanwijzing staat aangegeven 

wat er mogelijk is. sommige flitsers hebben de mogelijkheid tot 

zogenaamd high speed flitsen, maar dat is anders dan stroboscopisch 

flitsen. dit is namelijk het flitsen met een snelle sluitertijd (korter dan 

de synchronisatietijd van je flitser, dus bijvoorbeeld 1/500 seconde). 

Hoe stel je de flitser en camera in?
voor deze soort van flitsfotografie moet je een aantal dingen zelf op 

de flitser instellen: 

• Stroboscopisch flitsen modus (bij Canon heet dat multi)

•  De flitscapaciteit dus bijvoorbeeld 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 of 

1/128 deel van de maximale flitscapaciteit

•  Het aantal flitsen wat je wilt af laten geven door je flitser 

•  De flitsfrequentie in Herz (Hz). 15 Hz betekent 15 flitsen per seconde.

Een olifant aan een touwtje. De beweging is pas ingezet toen de eerste flits al gemaakt is
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Op de camera moet je het volgende 
instellen:
•  ISO waarde (niet te hoog om ruis te 

vermijden, bijvoorbeeld 100-400 Iso)

•  Diafragma- of sluitertijd voorkeuze (afhanke-

lijk van je eigen voorkeur). manual kan ook. 

het gaat erom dat je zeker weet dat je de 

juiste sluitertijd en diafragma gebruikt.

• Witbalans: flits

•  Sluitertijd: meestal een langere sluitertijd 

(1/2 tot een paar seconden) om het 

verloop van een beweging goed vast te 

kunnen leggen

•  Diafragma: afhankelijk van welke scherpte-

diepte je wilt krijgen (F2.8 voor een 

kleine scherptediepte, f16 voor een 

grote scherptediepte)

Wat heb je verder nog nodig?
•  Een redelijke ruimte (een paar m²) die je 

goed kunt verduisteren. er mag geen 

omgevingslicht meer te zien zijn. 

•  Een zwarte achtergrond. Buiten in het 

pikkedonker kan natuurlijk ook.

• Een statief, vanwege de lange sluitertijd

•  Een afstandsbediening of draadontspanner 

om mee af te drukken

•  Voorwerpen die je wilt laten bewegen, met 

name felle kleurtjes geven mooie effecten

•  Iemand die helpt de voorwerpen te laten 

bewegen. alleen is het lastig om de 

camera te bedienen. 

•  Geduld, dit wordt echt experimenteren. 

oefening baart kunst.

In de praktijk
om het effect te krijgen wat je wilt zul je een 

beetje moeten uitproberen hoe je het 

voorwerp precies de baan moet geven die je 

op de foto wilt vastleggen. ook het aantal 

flitsen dat je maakt terwijl de opname wordt 

gemaakt, de flitsfrequentie en de juiste 

sluitertijd zijn een beetje een gok. hoe hoger 

de frequentie, hoe vaker je het voorwerp in 

beeld krijgt. Als je 20 flitsen wilt maken met 

een frequentie van 10 hz, heb je een 

Instellingen op een Canon 550EX flitser: multi, 1/128 

deel van de flitscapaciteit, 9 opnames en 15 Hz (flitsen 

per seconde)

Een spel kaarten schiet door de lucht. Nietalle kaarten zijn nog scherp, maar dat neem je op de koop toe

Een stuiterend gekleurd balletje geeft een mooie baan op de foto

sluitertijd van twee seconden nodig. maar welke baan legt het voorwerp nu af in twee 

seconden? gewoon vaak proberen dus en degene die je helpt aanwijzingen geven wanneer 

hij/zij het voorwerp in beweging moet brengen. je zult merken dat je af en toe het voorwerp 

niet eens in beeld krijgt, maar blijven proberen geeft uiteindelijk hele leuke resultaten. 

scherpstellen is lastig in het donker, doe daarvoor dus even het licht aan. Zet daarna de 

autofocus op hand matig (m), omdat je camera anders tijdens opname opnieuw probeert 

scherp te stellen.

Tips
•  Lees het deel van je gebruiksaanwijzing over stroboscopisch flitsen goed door en probeer 

eerst de flitser hiervoor in te stellen. kijk wat er gebeurt als je een proefflits geeft, zodat 

je een beetje vertrouwd raakt met de instellingen.

•  Als je wilt experimenteren met dit soort flitsfotografie en je eigen flitser is er niet voor geschikt, 

zou je kunnen kijken of je een geschikte flitser kunt lenen van een bevriende fotograaf  

of eventueel één huren. een flitser huren voor een dag kost niet erg veel (ongeveer € 10,- tot 

€ 15,- per dag). 

•  Flits niet al te lang achter elkaar stroboscopisch, laat af en toe je flitser even afkoelen.

•  Zorg voor voldoende batterijen, de flitser verbruikt al snel een setje.
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