
       Macrofotografie op afstand. 
 

 
 

Waarschijnlijk denkt u waar is dat nou voor nodig. En dat is te begrijpen, maar er zijn mensen met een beperking 

die bijvoorbeeld niet kunnen bukken of  mensen zitten in een scootmobiel of zoals ik in een rolstoel. Dan kun je 

over het algemeen niet bij de grond komen waar onder andere bijen, zweefvliegen e.d. op de lage bloemen zitten  

zoals bijvoorbeeld sneeuwklokjes.. Dan is een telelens bijvoorbeeld een 200 mm of 300 mm perfect te gebruiken,  

ware het niet dat dan soms de afstand tot het onderwerp weer te dichtbij is om goed scherp te kunnen stellen  

omdat de minimale afstand niet toereikend is. Maar dat is weer simpel op te lossen door er een close-up filter op  

te schroeven waardoor de afstand weer verkort wordt tot het onderwerp. De vergroting van het close-up filter  

bepaald dan de afstand tot het onderwerp en dat is even testen. En dat testen is een onderdeel wat bij onze hobby  

hoort en moet niet gezien worden als vervelend. 

                                



 

 

Hier een paar voorbeelden van wat er mogelijk is om op afstand macro’s te maken. 

Ook hierbij is het dan noodzakelijk om bij deze vergrotingen de camera zo stil mogelijk vast te houden. 

Want iedere beweging geeft onscherpte. Daarom kunt u het beste een snelle sluitertijd gebruiken en de ISO en  

het diafragma zo aanpassen zodat er genoeg licht is om de foto te maken. 

 

 
 

 
 

Er is nog een mogelijkheid om macro’s te maken met “normale” macrolenzen zoals besproken in de eerdere  

cursussen die te downloaden zijn op deze site. De optie om dit te doen is een vuilnisgrijper. Die zijn er in  

verschillende lengtes, zelf gebruik ik er een van 80 cm. Daarmee kun je bladeren en stukjes hout en bv. Steentjes 

oppakken zodat je weer gewone macrofoto’s kunt maken. 

 

 



 

 

 

 

                         
Daarbij gebruik ik ook een halsband sleutelhanger waarbij je die op het einde kan loskoppelen zodat deze  

makkelijker is te gebruiken zonder de bungelende band die het fotograferen zou kunnen bemoeilijken.  

En is ook weer eenvoudig vast te koppelen zodat u uw beide handen weer vrij heeft. 

 

 
 

Hier nog een tiental voorbeelden die al dan niet in combinatie met close-up filters zijn gemaakt. 

Dus mensen met een beperking kunnen nog echt hele mooie macrofoto’s maken. Ik geef toe dat het niet makkelijk  

is maar oefening baart kunst. Mensen met een beperking verzinnen altijd wel weer een manier om het alsnog  

voor elkaar te krijgen, vandaar deze tips en hoop dat u daar iets aan hebt. Veel succes met het maken van macro’s. 

 



 

 

 
 

 
 

 


