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Tijdens een van mijn gesprekken welke ik met Mark Plonsky (www.mplonsky.com) heb 
gehad, vertelde hij mij dat hij gebruikt gemaakt had van een Canon 500D close-up lens 
geschroefd op zijn 100mm macro objectief. Hij vertelde ook dat het een mooi bokèh 
opleverde, deze close-uplens. 
Omdat ik vaak problemen had om mijn onderwerp te isoleren van de achtergrond in de 
gebieden waar ik veel fotografeerde en ik een hekel heb aan het later nabewerken van de 
foto om de achtergrond beter te krijgen, besloot ik de 500D voorzet lens eens te proberen. 
Liever dan met photoshop achteraf alles weer weghalen en aanpassen. 
 
En zoals gewoonlijk had Mark gelijk, het bokèh is excellent. 
 
De 500D vraagt even wat gewentijd. I denk echter niet dat de lens me minder 
scherptediepte levert, maar het lijkt er meer op dat het gebied waar de scherpte ligt 
gecomprimeerd wordt.  En wel zo dat de afstand van scherpte naar onscherpte in een veel 
kleiner gebied ligt. 
Het gebied waar de scherpte ligt is gelijk aan als je de voorzetlens niet gebruikt. Echter 
het gebied van overgang van scherp naar onscherp is vele malen kleiner. Hiedoor krijg je 
dus sneller een diffuse achtergrond. Kijk maar eens naar de foto die boven aan dit verhaal 
staat. Dit is een foto van en purperlibel vrouwtje in een perzikenboomgaard. Het enige 
wat je ziet is een vage groene achtergrond veroorzaakt door het uitvagen van de 
achtergrond door de 500D voorzetlens. 
 
Er is geen kwaliteitsverlies. 
 
De 500D is ontworpen om chromatische abberatie tegen te gaan. Het zorgt er voor dat de 
beeldcirkel scherp blijft en, in tegenstelling tot tussenringen, er is geen lichtverlies. 
The vergroting die ik verkreeg is vergelijkbaar met een 25mm tussenring (1.375x met de 
500D en 1.39x met de 25mm tussenring). Als ik de keuze zou moeten maken tussen de 
500D en een converter, koos ik voor de eerste.  



Er is een maar aan hetgeheel, gebruik de 500D niet met een converter tegelijk. 
 
Het gebruik van tussenringen met de 500D is geen enkel probleem (ik heb vele foto’s 
gemaakt groter dan 2x levensgroot met de 500D en tussenringen), maar ik zal niet 
adviseren om een teleconverte te gebruiken in combinative met de 500D. Te veel 
glaswerk en te weinig resultaat. Geen verkroting van de werkafstand. 
 
Sinds ik de 500D op een objectief gebruik met een vast brandpuntsafsatnd is mijn 
maximale instelafstand verwindert naar ongeveer een ½ meter. De minimale 
scherpstelafstand is ongeveer 13 cm. 
Dit allemaal op het 100mm macroobjectief. 
 
Met een telelens waarop de 500D geschroefd is, de scherpstelafstanden zijn van een heel 
andere orde. Als je problemen ondervind met het scherpstellen van beestjes vlak voor je 
lens, dan ligt het waarschijnlijk niet aan je techniek maar aan al het glaswerk. 
 
De meeste teleobjectieven zijn soft bij de minimu scherpstelafstand. Dit is zo vanwege 
het ontwerp. Het hoofddoel van een telelens is het maken van onderwerpen die zich op 
wat grotere afstand van de fotograaf bevinden. Hier zijn deze objectieven dan ook voor 
gemaakt en niet voor dichtbij. 
 
Een manier om dit probleem te omzeilen is om een close-up lens, zoals de 500D, te 
gebruiken en omdat het scherpstelpunt op ongeveer een ½ meter komt te liggen, je 
objectief in te stellen op oneindig en dan met je zoom te gaan werken. Werken met je 
scherpstelring levert slechts een gebiedje op van ongeveer een centimeter. Als je op 
oneindig instelt kun je alsnog redelijk goede foto’s krijgen. Om het beeld dichterbij te 
halen hoef je nu alleen nog maar in te zoomen. Het lijkt ingewikkeld, maar als je er 
eenmaal aan gewend bent is het vrij makkelijk in gebruik. Je weet in elk geval hoe ver je 
van je onderwerp af kunt blijven omdat deze afstand redelijk vast ligt.  
Het voordeel hiervan is dat je dus niet dichterbij hoeft te komen om bijvoorbeeld vlinders 
te fotograferen. Je kunt het nu doen zonder dichterbij te komen en de vlinders af te 
schrikken, je kunt nu gewoon inzoomen. 


