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Een van de redenen waarom ik begonnen ben met het schrijven van deze reeks artikelen 
is om de meest gestelde vragen te beantwoorden. Een van deze vragen is: “Wat is het 
verschil tussen de Canon MR-14EX en de Canon MT-24EX”. Ik ben weliswaar geen 
expert, maar ik bezit wel deze beide macro-flitsers. Daarom mijn verhaal over wat ik 
denk dat de sterke en zwakke punten van beide flitsers zijn. 
Heel kort samengevat zou je kunnen zeggen dat de MT-24EX je meer vrijheid geeft in 
hoe je het licht op je onderwerp laat vallen en meer vrijheid geeft in de belichting zelf, 
maar goed zo simpel is het niet. 
 
Vooraf een kleine opmerking. Beide Canon macro-flitsers bieden de mogelijkheid om 
draadloos andere daarvoor geschikte Canon flitsers, zoals de 580EX(II) en de 430EX, aan 
te sturen. Deze slave-flitser wordt dan bediend als flitser op kanaal C en kan zo ook 
meegenomen worden in de verhoudingsaspecten ten aanzien van de flitssterkte 
instellingen. 
 
MR-14EX 
De MR-14EX heeft twee halve cirkelvormige flitskoppen ingebouwd in een ring, die 
direct te monteren is op een EF-S60, de MP-E65 en het 100mm macro-objectief van 
Canon. Om de flitser te kunnen gebruiken op EF 180mm moet een aparte macro-lite ring 
gekocht worden die op het objectief geschroefd wordt en waarop dan weer de flitser 
geklikt kan worden. Dit geld ook voor andere objectieven. De adapters zijn beschikbaar 
in de maten van 52mm, 58mm en 72mm filtermaat. 
De adapter is niet meer dan een ring met een groef waarin de flitser dan aangeklikt kan 
worden. 
De flitskoppen zitten vast en kunnen dus niet verplaatst worden ten opzichte van elkaar. 
Wel is het mogelijk om de gehele flitsring door de groef te draaien zodat de flitskoppen 
van positie veranderen. Ze blijven echter altijd tegenover elkaar staan (ik gebruik meestal 
een flitskop aan de bovenkant van het objectief en een aan de onder kant van het 
objectief).  



Het melkachtige witte kunststof diffuserplastic welke op de flitser zit geeft een warm 
licht dat de kleuren goed uit laat komen. De flitser levert ook geen vlak licht zolang je 
gebruik maakt van de ratio (verhoudings) mogelijkheid (hiermee is het mogelijk om 
beide helften van de flitser met verschillende flitskracht te laten werken). Ik heb op mijn 
flitser de ratio op 4:1 gezet, zodat dus kant “A” vier keer meer flitskracht levert dan kant 
“B” (waarschijnlijk was een verhouding 2:1 of 3:1 toch beter geweest). Hierbij heb ik de 
A flits aan de bovenkant van het objectief geplaatst. “B” komt dan automatisch aan de 
onderkant van het objectief te zitten omdat de flitskoppen/vlakken niet onafhankelijk van 
elkaar bewogen kunnen worden.. 
Een kleine verdraaiing van het geheel t.o.v. het objectief kan al een heel verschil maken 
in hoe het licht op je onderwerp valt. Experimenteer hier dus mee om te kijken hoe een en 
ander uitpakt en wat je mooi vind. Het is zelfs mogelijk om één flitskop/vlak helemaal uit 
te schakelen en alleen de andere te gebruiken. 
 

 
Reflecties veroorzaakt door glimmende oppervlakken zijn bij elke flitser een probleem, 
maar zeker bij de MR-14EX. Sommige mensen houden van de “halve maan” reflecties 
die worden gemaakt door de flitskoppen, maar andere weer niet. Omdat de flitskoppen 
van de MR-14EX een stuk groter zijn dan die van de MT-24EX kan het veel werk of 
zelfs een probleem zijn om dit in een bewerkingsprogramma er uit te halen. 
Volgens mij zijn de reflecties niet zo’n groot probleem, zolang je er maar rekening mee 
houd. 
 
De MR-14EX heeft twee hulplichten in het midden van elke flitskop zitten. Hiermee is 
het mogelijk om bij het scherpstellen wat extra licht te verkrijgen zodat het scherpstellen 



makkelijker verloopt. Deze hulplichten branden voor ongeveer 20 seconden of totdat je 
afdrukt voor een foto. De hulplichten zijn helder en diffuus genoeg om een wat breder 
gebied te verlichten. 
Nadeel is wel dat als de hulplichten uit zijn je een knop op de flitser zelf nodig hebt om 
ze weer aan te doen. Als je dus net bezig bent met scherp stellen en je compositie te 
bepalen en de lampjes gaan uit moet je dus weer je oog afhalen van je zoeker beeld om de 
knop van de hulplichten weer in te drukken om de lampjes aan te doen. Dit is helaas wel 
jammer.  
 
Conclusie: stel de ratio in op 2:1, 3:1 of 4:1, monteer de flitser aan je objectief en maak 
de foto’s. De MR-14EX is makkelijk in gebruik. De kwaliteit van het licht is zeer goed en 
de E-TTL belichtingsmeting is zeer accuraat. Deze flitser is een uitstekende keus als je 
geen behoefte hebt aan meer instelmogelijkheden van de flitskoppen en je niet al te veel 
tijd wilt besteden om te experimenteren met diffusers. Ook de prijs kan een rol spelen. De 
flitser is zeer gemakkelijk in gebruik.  
 
 
MT-24EX 
De MT-24EX is voorzien van een bevestigingsring die je direct klikt op de EF-S60, de 
MP-E65 en het 100mm macro-objectief van Canon. Om de flitser te kunnen gebruiken op 
EF 180mm moet een aparte macro-lite ring gekocht worden die op het objectief 
geschroefd wordt en waarop dan weer de flitser geklikt kan worden. Dit geld ook voor 
andere objectieven. De adapters zijn beschikbaar in de maten van 52mm, 58mm en 
72mm filtermaat. 
De adapter is niet meer dan een ring met een groef waarin de flitser dan aangeklikt kan 
worden. 
 
Ik heb altijd een haat/liefde verhouding gehad met deze flitser. Het licht wat uit deze 
flitser komt is hard omdat het diffuserplastic gewoon blank, helder is (wat een stom idee). 
Om die reden heb ik meerdere manieren geprobeerd om het licht minder hard en fel te 
maken. De meeste methoden werkten echter niet of niet genoeg. Uiteindelijk heb ik een 
setje Gary Fong Puffer diffusers op de beide flitskoppen gelijmd.  
Laatst sprak ik Quest Coach (eigenaar van Lumiquest) over het maken van een setje 
diffusers voor de MT-24EX, dus misschien dat er binnenkort een commercieel setje op de 
markt komt. Ook heb ik de diffusers geprobeerd van Sto-Fen maar deze zijn niet groot 
genoeg in verhouding tot het onderwerp tenzij je de flitskoppen dicht bij elkaar hebt staan 
(fotograferen bij een vergroting van 2x of meer en de flitskoppen gemonteerd op de ring 
die Canon bij deze flitser levert). Voor een blog over de verhouding diffusergrootte en de 
afstand naar je onderwerp kun je kijken op blog van Strobist 
(http://www.strobist.blogspot.com/) waar je ook nog veel meer informatie vind over 
flitsonderwerpen. 
 
De MT-24EX heeft twee flitskoppen die gemonteerd kunnen worden op een ring die aan 
je objectief gemonteerd wordt. De koppen zijn kleiner dan die van de MT-14EX en zitten 
ongeveer een centimeter van de frontlens af. Je kunt de flitskoppen vrij verplaatsten over 
de ring zodat je van alle kanten je onderwerp kunt uitlichten. Je kunt ze zelfs van de 



flitser afhalen en ze apart van de ring ergens neerzetten of leggen. (Noot van de vertaler: 
zie mij andere artikeltjes over creatief flitsen waarin ik bij een ander flitssetje laat zien 
wat de mogelijkheden zijn. Enkele zijn ook voor deze flitser bruikbaar en zijn makkelijk 
en goedkoop zelf te maken). 
Er zijn verschillende leveranciers die montage beugels maken van de MT-24EX. De 
mogelijkheid om de flitskoppen in vele posities te plaatsen (op de ring en naast de ring) is 
een voordeel, maar volgens mij niet direct zinvol omdat hoe verder je de flitser van het 
onderwerp af plaatst des te harder wordt het licht. Ook de flitstijd en daarmee ook de 
oplaadtijd, neemt toe. Als je dus je onderwerp wilt bevriezen met de flits wordt dat dus 
ook moeilijker. Omdat je de flitskoppen bijna een meter van elkaar af kunt plaatsen wil 
nog niet zeggen dat je dat ook doen moet. 
 
Ook op deze flitser is ratio instelling aanwezig, maar ik gebruik het eigenlijk zelden. 
Meestal heb ik de flitskoppen in een hoek van 90o staan, zodat ik schaduwen kan maken 
zonder gebruik te hoeven maken van de ratio instellingen. Ook maak ik nog wel gebruik 
van de mogelijkheid om de ene flitskop op mijn onderwerp te richten en de andere 
flitskop op de achtergrond. De mogelijkheid om de ene flitskop op de achtergrond te 
richten is een van de beste dingen van deze flitser. Echter door het lichtverlies heb je niet 
zoveel bereik. Als je met deze methode flitst houd er dan rekening mee dat de 
achtergrond niet verder dan zo’n 30  cm van je onderwerp vandaan moet zijn anders 
werkt het niet. Dit geld bij een ISO instelling van 100. Je kunt je ISO hoger zetten en dan 
zal wel helpen maar dan heb je waarschijnlijk meer nut van het omgevingslicht dan van 
het flitslicht op je achtergrond. 
 
De MT-24EX heeft twee focus hulplichten, een op elke flitskop. En als je een speciale 
functie (CFn 9-1) op je flitser aanzet is het mogelijk om deze hulplichten aan te zetten 
door tweemaal de ontspanknop half in te drukken. Dit in tegenstelling tot de MR-14EX 
waarbij dit niet mogelijk is. Hier hoef je dus niet van je onderwerp af te gaan en kun je 
gewoon door je zoeker blijven kijken als je de hulplichten aan wilt zetten. 
Deze hulplichten zijn echter gelig van kleur en zijn niet voorzien van een diffuser zoals 
op de MR-14EX. Ook moeten de flitskoppen op je onderwerp gericht zijn anders zie je je 
onderwerp niet. Aan de ene kant is dit zinvol, omdat als je je focuslichten niet ziet je dus 
ook niet op je onderwerp gefocust bent. De hulplichten zijn weinig zinvol als je ze niet op 
je onderwerp gericht hebt. 
Een ander vervelend ding zijn de kabels van de MT-24EX tussen de flitskoppen en de 
controllerunit. Deze zijn gekruld, maar nog steeds redelijk lang en hebben de neiging om 
wat heen en weer te slingeren als ze niet 
uitgerekt worden. Op zich niet zo’n probleem 
totdat je kabel tegen iets aan slingert en er voor 
zorgt dat je onderwerp de bene ( of vleugels) 
neemt. Om dit probleem op te lossen heb ik een 
de flitskopjes voorzien van een stukje 
klittenband en ook de kabels en wel zodanig 
dan ik de kabels vast kan klitten en de 
flitskoppen als ik ze te lang vind. Zie bijgaande 
foto van mijn opstelling. Je zou eigenlijk 



denken dat Canon wel iets verzonnen zou hebben waardoor de kabels wat strakker 
gehouden zouden worden. 
 
Conclusie: Als je meer controle nodig hebt over waar je de flitskoppen wilt plaatsen en je 
hebt geen bezwaar om te experimenteren met diffusers dan is de MT-24EX een prima 
flitser. Verwacht echter niet dat je direct uit de doos al de perfecte resultaten krijgt. Ook 
de prijs kan een probleem zijn. 
 
Onderstaande foto heb ik gemaakt met veel experimenteren met de MT-24EX en ik ben 
nog steeds van alles aan het uitproberen om mijn resultaten te verbeteren. 

 
Deze foto is gemaakt met de flitskoppen gemonteerd op de ring die wordt meegeleverd 
door Canon. De ene flitskop zit boven het objectief en de andere zit aan de rechterkant 
ervan. 
 


