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Flitsende kleuren

Flitsgels 
wat kan ik daarmee?
SomS kom je in een Situatie terecht dat je moet flitSen in een ruimte met tl- 

of kunStlicht. het reSultaat iS lang niet altijd mooi, maar met flitSgelS kan 

je daar verbetering in aanbrengen. ook kan je ze gebruiken om creatievere 

flitSfoto’S te maken. 

flitsgels zijn dunne strookjes gekleurd kunststof die je voor de kop van 

je flitser kunt bevestigen om de kleur van het flitslicht te veranderen. ze 

zijn te koop bij fotowinkels met een uitgebreid assortiment. bekende 

merken zijn honl Photo en rosco. nikon levert ze standaard mee bij 

hun professionele flitsers. flitsgels zijn te koop in twee uitvoeringen: 

voor kleurcorrectie en voor creatief gebruik. je kunt ze bevestigen op 

je flitser met behulp van klittenband of door ze tussen de flitskop en de 

behuizing te schuiven. een setje gels kost circa € 20,-.

Kleurcorrectie
omdat de kleurtemperatuur van tl-licht (ca. 4000 °k) anders is dan 

die van je flitser (ca. 5000 °k), zal je op de foto kleurverschil zien 

tussen het omgevingslicht en je flitslicht. met een groene correctiegel 

kun je dit corrigeren. kunstlicht (ca. 3000 – 3200 °k) corrigeer je 

met een oranje gel. in beide gevallen wordt het flitslicht in balans 

gebracht met het omgevingslicht. de gels zijn er in diverse gradaties: 

1, ½ en ¼. gradaties ½ en ¼ zijn lichter van kleur dan gradatie 1. 

Een overloop gefotografeerd met 3 kleuren gels. Gebruik een lange sluitertijd van bv. 30 seconden. Flits net zo vaak en veel in als nodig is voor een goede belichting en mooie 

kleuren. Hier is 3x geflitst met roze en 2x met groen en geel. Let erop dat de scheiding van de kleuren  daar valt waar jij ze wil hebben.
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door proefopnames te maken kan je zien welke gradatie het mooiste 

resultaat geeft. eventueel kan je ook nog meerdere gels over elkaar 

gebruiken. zet je witbalans op tl- of kunstlicht, afhankelijk van de 

situatie. de oranje gel kan je ook gebruiken om een wat warmer effect 

te krijgen, bijvoorbeeld bij een portret aan het strand.

Creatief gebruik
waarom moet flitslicht altijd wit zijn? er is geen enkele reden om je 

flitslicht niet eens een kleurtje te geven. hiermee kan je hele aparte 

foto’s maken die er echt anders uitzien dan de gemiddelde flitsfoto. 

laat je creativiteit eens de vrije loop en ga lekker experimenteren. 

door ’s avonds een deel van je onderwerp te verlichten met gekleurd 

flitslicht, terwijl de rest van de foto normaal verlicht wordt, kun 

kamera express hele mooie effecten bereiken.

Tips
wil je geen stukken klittenband op je flitser plakken, neem dan een 

riempje van klitteband (onder andere van lumiquest) wat je steeds 

los kunt halen. geen flitsgel bij de hand? een gekleurd snoeppapiertje 

of cokin kleurenfilter is een prima vervanger en kan voor leuke 

verrassingen zorgen. gels kun je natuurlijk ook zelf maken van 

gekleurde folie, zolang het materiaal maar stevig genoeg is. door de 

warmte van je flitser kan een flitsgel zijn vorm verliezen en onbruikbaar 

worden. omdat de sets meestal meer exemplaren van dezelfde gel 

bevat, is dat geen ramp. je doet tijden met een setje. doe ze in een 

plastic zakje met sluitstrip en stop ze in je fototas, zo heb je ze altijd 

bij je. voor weinig geld krijg je met flitsgels een professioneler 

resultaat en creatievere foto’s. Probeer het dus eens!

Tekst en foto’s: Anita Riemersma

Website: www.anitariemersma.nl

Bevestiging van de gel met klitteband. Door de losse klitteband riem hoef je niks op 

je flitser vast te plakken.

Foto bij TL-licht, zonder gel. Witbalans TL-licht. Dezelfde foto, maar nu met een groene gel gradatie 1. Witbalans TL-licht.

Verschillende kleurcorrectiegels: oranje voor kunstlicht, groen voor TL-licht.


