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Huub 
de Waard

Kijk Op Natuur

De magische 
microwereld van 
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Voor veel macrofotografen is een ma-

crolens met een afbeeldingsmaatstaf 

van 1:1 het summum. Voor Huub de 

Waard uit Enschede niet. Hij gaat veel 

verder en combineert zelfs de Canon 

MP-E 65mm met een converter om de 

verborgen wereld van zelfs de kleinste 

insecten tot in detail te kunnen foto-

graferen. Met prachtige beelden als 

resultaat. De meeste natuurfotografen 

reizen voor hun onderwerpen de hele 

wereld rond. Huub’s werkgebied is 

echter zijn eigen tuin. Een wandeling 

door uw tuin zal na het lezen van dit 

artikel ook zeker een nieuwe dimensie 

krijgen.
Kaswittevlieg
gemaakt met vergrotingsfactor 10
Canon 7D, MP-E 65mm/f2.8, 1/250, f/6.4 ISO100, Canon 
macro flitser Twin Lite MT-24EX, Canon extender EF 2x
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Hoe ben je tot natuurfotografie 
gekomen? 

"Mijn vader was boswachter in het 
duingebied aan de kust in Noord-Hol-
land. Bij zijn functie hoorde een dienst-
woning in het natuurgebied, waarin 
ons gezin woonde. Tijdens mijn jonge 
jaren zwierf ik vaak door de duinen en 
maakte op deze manier kennis met de 
dieren die in zo’n gebied voorkomen. 
Het gedrag van de grotere diersoorten 
was al opvallend genoeg, maar ik raak-
te gefascineerd door de grote aantallen 
kleine insecten die daar voorkomen. 
Je wist dat ze er waren, maar je had ei-
genlijk geen idee hoe ze er uitzagen 
en wat ze precies aan het doen waren. 
Deze fascinatie met insecten loopt als 
een rode draad door mijn leven heen.

Mijn eerste DSLR (Canon 400D) heb ik 
circa 5 jaar geleden aangeschaft, vanaf 
dat moment ben ik pas serieus begon-
nen met fotograferen. Na de aanschaf 
van een 60mm/f2.8 Canon macrolens 
ben ik mij steeds meer gaan verdiepen 
in de insectenwereld met zijn fascine-
rende details. Na het zien van de film 

‘Microcosmos’, gemaakt door Clau-
de Nuridsany en Marie Pérennou, raak-
te ik gefascineerd door het idee om in-
secten zo groot, van zo dichtbij te foto-
graferen dat er een onbekende wereld 
te voorschijn komt die bewoond wordt 
door insecten op menselijk formaat en 
met bijna menselijke trekken.
Om deze droom te realiseren heb ik de 
Canon MP-E 65mm/f2.8 aangeschaft, 
die de mogelijkheid biedt om met gro-
tere vergrotingsfactoren te fotogra-
feren. Ik probeer insectenportretten 
met steeds meer detail vast te leggen, 
waarbij de nadruk gelegd wordt op de 
fascinerende facetogen, waarvan er 
talloze variaties blijken te bestaan.
Enerzijds haal ik mijn inspiratie uit boe-
ken over macrofotografie en fotobla-
den waarin regelmatig over het onder-
werp gepubliceerd wordt, anderzijds 
door actief deel te nemen aan een aan-
tal Internetfora waar macrofotografen 
foto’s plaatsen en becommentariëren. 
Verder experimenteer ik veel met com-
posities, belichting en vergrotingsfac-
toren. Onmisbaar zijn echter het en-
thousiaste commentaar en de fotogra-
fische kennis van mijn collega’s en me-
defotografen Jos Plas en Frans Mulder.

Kun je wat meer vertellen over de 
techniek van macro en micro fo-
tografie?

De wereld van insecten is bijzonder ge-
varieerd. Er zijn grote insecten, maar 
ook insecten die met het blote oog 
nauwelijks te zien zijn. Bij macrofoto-
grafie wordt op kleine tot zeer kleine 
afstand gefotografeerd met de bedoe-
ling om zo veel mogelijk detail zicht-
baar te maken. De vergrotingsmaatstaf 
geeft aan hoe groot het beeld van bij-
voorbeeld een insect op een bepaalde 
afstand van de voorkant van lens op de 
beeldsensor van de camera wordt af-
gebeeld. Een vergrotingsmaatstaf van 
1:1 betekent dat het insect op ware 
grootte wordt afgebeeld. Een vergro-
tingsmaatstaf 5:1 komt neer op vergro-
tingsfactor 5. Afhankelijk van de ver-
grotingsfactor wordt het werkgebied 
van de macrofotografie in een aan-
tal disciplines opgedeeld. De hier ge-
geven definities zijn gebaseerd op het 
Dictionary of Photography and Digital 
Imaging van Tom Ang (2001). 
De gebruikelijke macrofotografie be-
perkt zich tot vergrotingsfactoren in de 
orde van 0.1 tot 1, waarbij 0.1 wil zeg-
gen dat de afbeelding op de beeldsen-
sor 10 maal zo klein is als het origineel. 
Bij mijn specialisme microfotografie 
worden foto’s (micro’s) gemaakt met 
vergrotingsfactoren die lopen vanaf 

iets groter dan 1 tot ongeveer 20. 
Bij fotomicrografie wordt naast de fo-
tocamera ook gebruik gemaakt van 
een microscoop om vergrotingsfac-
toren te behalen in het bereik van 20x 
– 1500x. 
Bijna alle macrolenzen zijn 1:1 lenzen 
met een maximale vergrotingsfactor 
van 1. Toch is het mogelijk met derge-
lijke lenzen micro-opnames te maken. 
Een goedkope manier om een vergro-
tingsfactor groter dan 1 te verkrijgen 
is door tussenringen te gebruiken. Er 
zijn wel zogenaamde close-up lenzen 
in de handel die je op de voorkant van 
een macrolens kunt zetten, maar die 
geven kwaliteitsverlies door het extra 
glas. Een ander nadeel is dat wanneer 
je macrolenzen met verschillende dia-
meter hebt, je ook meerdere close-up 
lenzen nodig hebt. Tussenringen be-
vatten geen glas en zijn voor meerdere 
objectieven te gebruiken. Een tussen-

ring brengt de lens verder van de sen-
sor. Hierdoor wordt de korste scherp-
stelafstand kleiner. Daardoor kan je je 
onderwerp nog dichter naderen zo-
dat de vergrotingsfactor van de lens 
als het ware toeneemt. Het gebruik 
van de tussenringen betekent meest-
al wel dat de camera niet meer auto-
matisch scherp kan stellen. Een leuke 
tip is om deze tussenringen op een te-
lelens te plaatsen. Hiermee is het mo-
gelijk mooie macro’s te maken zonder 
gebruik te maken van een speciaal ma-
cro objectief.
De maximale vergrotingsfactor die je 
kunt behalen wordt bepaald door de 
volgende eenvoudige formule:

(brandpuntsafstand macrolens + to-
tale lengte tussenringen) / brand-
puntsafstand macrolens.

Ik heb bijvoorbeeld een 60 mm macro-
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WORKSHOP  Huub legt uit:

Zeer laag 
standpunt in-
genomen om 
oog-in-oog 

met het vlieg-
je te komen

Een compositie ge-
maakt die past bij de 
kleur van het vliegje

2

Het scherptevlak zodanig neergelegd om de 
details van het oog mooi te laten uitkomen3

De foto iets bijgesne-
den om de compositie 

te versterken.

Door doordrukken de nadruk nog iets meer 
op het kopje gelegd en met tegenhouden het 

vage lijf minder opvallend gemaakt.

1

4

Beeldbewerking:
Raw beeld omzetten naar TIF-formaat in Digital Photo 
Professional, verdere bewerking in Photoshop CS4. In le-
vels witpunt en zwartpunt maken. In curves nog contrast 
aanpassen. Indien nodig contrast in levels verder verho-
gen door op 1⁄4 de curve iets naar beneden te trekken en 
op 3⁄4 naar boven te trekken. Eventueel met tegenhouden 
(dodge) onscherpe delen wat minder opvallend maken en 
met doordrukken (burn) het scherpe deel wat meer opha-
len. Vervolgens kleurverzadiging, ruis reduceren, vlekjes 
veroorzaakt door stof op de sensor verwijderen en daarna 
verscherpen. Bij ruis reduceren maskeer ik de ogen om te 
voorkomen dat er details wegvallen.

Kopje van strontvlieg, 
gemaakt in eigen tuin. 
Technische gegevens: 
Canon 7D, Canon macrolens MP-E 65mm/f2.8, Canon telecon-
verter Extender EF 2x II, Canon macroflitser Twin Lite MT-24EX, 
sluitertijd 1/250, F6.4, ISO 100.

5

Krabspinnetje
gemaakt met vergrotingsfactor 8

Canon 7D, MP-E 65mm/f2.8, 1/250, f/8, ISO100, Canon macro flitser 
Twin Lite MT-24EX,Canon extender EF 2x

Spitsstaartlangpootmug
gemaakt met vergrotingsfactor 4

Canon 40D, MP-E 65/f2.8, 1/250, f/13, ISO100, Canon macro flitser 
Twin Lite MT-24EX
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lens van Canon in mijn bezit. Met een 
set tussenringen met een totale leng-
te van 60 mm wordt de maximaal mo-
gelijke vergrotingsfactor (60+60)/60 = 
2. Door ook nog een 2 x teleconverter 
te gebruiken wordt de maximale ver-
grotingsfactor zelfs 2*(60+60)/60 = 4. 
Door vervolgens ook gebruik te maken 
van een balg zijn nog grotere vergro-
tingsfactoren mogelijk. Het nadeel van 
het werken met grotere vergrotings-
factoren is dat de werkafstand, de af-
stand van de voorkant van de lens en 
het te fotograferen insect, steeds klei-
ner wordt. Ook geeft het gebruik van 
de 2 x teleconverter door het extra glas 
zo’n 2 stops aan lichtverlies. Door ge-
bruik te maken van een macrolens van 
bijvoorbeeld 100 mm zal een maxima-
le vergrotingsfactor van ongeveer 3.2 
mogelijk zijn.  
Zelf gebruik ik de Canon macrolens 
MP-E 65 mm/f2.8 die standaard een 
maximale vergrotingsfactor van 5 
heeft. Met een 2x Canon teleconver-
ter kom ik zelfs op vergrotingsfactor 
10. Door gebruik te maken van de eer-

Vuurjuffer
Gemaakt met vergrotingsfac-

tor 4.

Canon 7D, MP-E 65mm/f2.8, 
1/250, f/16, ISO100, Canon macro 

flitser Twin Lite MT-24EX.

Springstaartje circa 
2 mm groot 
Gemaakt met vergrotingsfac-
tor 10.

Canon 40D, MP-E 65/f2.8, 1/250, 
f/7.1, ISO100, Canon macro flitser 
Twin Lite MT-24EX, Canon exten-
der EF 2x

Kopje lieveheersbeestje
Gemaakt met vergrotingsfac-

tor 10.

Canon 7D, MP-E 65/f2.8, 1/250, 
f/7.1, ISO100, Canon macro flitser 
Twin Lite MT-24EX, Canon exten-

der EF 2x

Jonge gaasvlieg (nimf) 
met lifter
Gemaakt met 
vergrotingsfactor 8
 
Canon 7D, MP-E 65mm/f2.8, 
1/250, f/8, ISO100, Canon macro 
flitser Twin Lite MT-24EX, Canon 
extender EF 2x.

Roofwants, circa 7-9 mm lang. 
Gemaakt met vergrotingsfactor 6
Canon 40D, MP-E 65/f2.8, 1/250, f/11, ISO100, Canon macro flitser Twin Lite MT-24EX

Jonge 
spoorcicade

(nimf)
Gemaakt met vergro-

tingsfactor 8.

Canon 7D, MP-E 65mm/
f2.8, 1/250, f/8, ISO100, 

Canon macro flitser 
Twin Lite MT-24EX, Ca-

non extender EF 2x
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der genoemde technieken zijn zelfs 
nog grotere vergrotingsfactoren moge-
lijk. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit 
naar het maken van micro’s met een 
vergrotingsfactor van 5x-10x. Ik ben 
aan het experimenteren om kwalitatief 
goede macro’s te maken bij nog hoge-
re vergrotingsfactoren. Een uitdaging 
is het om micro’s met vergrotingsfac-
toren van rond de 20x te maken zon-
der een statief te gebruiken.

Welke voldoening haal je uit de 
natuurfotografie?

Door foto’s met steeds grotere ver-
grotingsfactoren te maken slaag ik er 
in steeds meer facetten van de micro-
wereld zichtbaar te maken. Het is een 
ontdekkingsreis in een wonderbaar-
lijke wereld die uit veel lagen blijkt te 
bestaan. Door met steeds extreme-
re factoren te fotograferen maak je ie-
dere keer kennis met nieuwe, klei-
nere wonderbaarlijke insecten die er 
steeds verrassender uitzien. Maar ook 
de bekende, grote insecten blijken bij 
steeds grotere vergrotingen er steeds 
vreemder uit te zien. Een goed voor-
beeld is het portret van het lieveheers-
beestje dat ik met factor 10 gefotogra-
feerd heb. 

Hoe bereid je jezelf voor op een 
dag fotograferen?

Veel voorbereiding heb ik niet nodig 
om een paar uur foto’s in onze tuin te 
maken. Standaard maak ik de came-
ra en de lenzen schoon en laad ik de 
batterijen voor de camera en de flitser 
op. Op een mooie dag met voldoende 
zonlicht loop ik na de koffie op mijn ge-
mak door onze tuin om te kijken waar 
de actie is. Of ik kies mijn plek bij bloei-
ende bloemen die veel insecten aan-
trekken. Meestal kom ik vrij snel een 
interessant fotomoment tegen. Ide-
aal zijn de zweefvliegen die vrij onver-
stoorbaar naar nectar en pollen blijven 
zoeken terwijl je ze fotografeert. Ook 
krabspinnetjes behoren tot mijn favo-
riete modellen. Ze zitten meestal dood-
stil midden op een bloem of op een 
blad met de voorste poten als een krab 
wijd open te wachten tot er een prooi 
in hun buurt komt

Heb je een favoriet onderwerp/
diersoort in de natuur?

Mijn favorieten zijn de springstaart-
jes (Collembola). In Nederland komen 
zo’n 200 soorten voor. De meeste 
soorten zijn maar een paar millimeter 
groot. Ik ben er al in geslaagd ze tot 
vergrotingsfactor 18 te fotograferen. 
Het zijn hele grappige beestjes die 

verrassend ver kunnen springen. Mijn 
streven is om een beeldvullend portret 
van een springstaartje te maken.

Welk beeld of diersoort zou je nog 
willen fotograferen?

Bij het maken van extreme micro’s van 
springstaartjes is mij opgevallen dat er 
nog kleinere primitieve wezentjes zijn. 
Het kunnen jonge springstaarten zijn, 
maar misschien zijn het nog kleinere, 
mij onbekende insecten. Het lijkt mij 
schitterend om die ook mooi in een en-
kel beeld vast te leggen om zoveel mo-
gelijk detail zichtbaar te maken.

Hoe zou je jouw fotografie willen 
omschrijven?

Naast het vastleggen van detail pro-
beer ik tot verrassende, aantrekkelij-
ke beelden met fraaie kleuren en span-
nende composities te komen. Hier-
bij aarzel ik niet om abstracte compo-
sities te maken waarbij de schoonheid 

van het beeld de belangrijkste factor 
vormt. Radicale micro’s leveren soms 
heel verrassende resultaten op. Een 
goed voorbeeld vormt de micro waar-
bij slechts een deel van het kopje van 
een grote zweefvlieg getoond wordt. 
Misschien niet meteen herkenbaar als 
een zweefvlieg, maar het heeft wel een 
prachtig beeld opgeleverd.  

Foto van Huub in 't veld, gemaakt 
door zijn vrouw Anja.

Meest gebruikte apparatuur:

Canon camera 7D met:
Canon macro lens MP-E 65 mm/
f2.8 • Canon macro flitser Twin 
Lite MT-24EX • Canon teleconver-
ter Extender EF 2x II.
Wilt u meer bijzondere foto’s van 
Huub zien? 
www.huubdewaardmacros.com

Kijk Op Natuur

Springstaartje 1 mm groot.
Gemaakt met vergrotingsfactor 8

Canon 7D, MP-E 65/f2.8, 1/250, f/7.1, ISO100, Canon macro flitser Twin Lite MT-24EX.

5 Tips van Huub
voor betere natuurfoto's!
1. Benader een insect zeer langzaam, alsof je in slow motion 
naar ‘m toe beweegt. Hierdoor kun je over het algemeen zeer 
dicht bij het insect komen.

2. Gebruik een diffuser op je flitser op het harde licht te temperen.

3. Insecten blijven maar kort op een plek zitten. Bedenk voordat 
je het insect benaderd al welke compositie wilt maken zodat je 
sneller kunt fotograferen op het moment dat je dicht bij het in-
sect zit.

4. Fotografeer altijd in het RAW formaat vanwege de mogelijk-
heid om diverse bewerkingen achteraf, zoals witbalans aanpas-
sing, beter te kunnen uitvoeren.

5. Houd de weersomstandigheden in de gaten. Bij zachte win-
ters komen bepaalde insectensoorten al in februari te voorschijn. 
In oktober zijn de meeste grote insecten weer verdwenen.

Jonge sprinkhaan (nimf)
gemaakt met vergrotingsfactor 6 

Canon 7D, MP-E 65/f2.8, 1/250, f/11, ISO 
100, Canon macro flitser Twin Lite MT-

24EX, Canon extender EF 2x.

Twee vrouwtjes springspinnetjes, de achterste heeft de voorste gevangen. 
Gemaakt met vergrotingsfactor 4

Canon 7D, MP-E 65/f2.8, 1/250, f/14, ISO100, Canon macro flitser Twin Lite MT-24EX.


