
Druppels fotograferen: hoe begin je? 
Het fotograferen van druppels lijkt misschien een moeilijke opgave, maar dit valt best mee! 
Naast dat het niet heel moeilijk is, is het ook nog eens erg leuk om te doen. Bovendien kan je 
het gewoon thuis doen met bijvoorbeeld dingen uit de keukenkastjes. 

Je hebt ze vast weleens voorbij zien komen; foto’s van opspattende waterdruppels. Misschien 
lijkt dit op het eerste gezicht een ingewikkeld iets, maar na wat proberen en puzzelen is het 
erg leuk om te doen. 

 

Ik begon simpel, met een wit vel achter een blauwe beker. 

Een voordeel aan het fotograferen van waterdruppels is dat het gewoon thuis kan. Leuk als je 
bijvoorbeeld wilt fotograferen, terwijl het buiten giet van de regen. 
Voor het fotograferen van waterdruppels is niet perse een macrolens nodig. Wel is een statief 
nodig. Het is handig om in de buurt ook een handdoek te hebben liggen. 

Essentieel voor een goede druppelfoto is het gebruik van een flitser. Een externe opzetflitser 
levert over het algemeen hierin nog mooiere resultaten, dan de flitser in de camera zelf. Bij 
het gebruik van een externe flitser kunnen kleurfilters voor een leuke afwisseling zorgen. 



 

Het vastleggen van druppels kan middels het laten druppelen van de kraan, maar hierbij ben je 
al snel beperkt in het kiezen van een achtergrond. Een betere oplossing is een bak met water 
en daar de druppels in laten vallen. Het voordeel van een bak, teil of (oven-)schaal is dat er 
gevarieerd kan worden met kleuren. Bij een glazen schaal kan een gekleurd vel papier onder 
de schaal zorgen voor afwisseling. 

Om de druppels goed vast te kunnen leggen is het belangrijk dat ze gelijkmatig naar beneden 
komen. Een spuitje kan hierbij goed van pas komen. Het scherpstellen gebeurt handmatig. 
Daar waar de druppel valt is het van belang daarop scherp te stellen. Een lucifer, pen of ander 
puntig voorwerp kan erbij helpen om goed de handmatige focus in te stellen. 



 

Een snelle sluitertijd legt de druppel over het algemeen het beste vast. Hoewel experimenteren 
met een net wat minder snelle sluitertijd voor hele andere beelden kan zorgen. Of er veel of 
weinig scherptediepte is in de foto, hangt af van het diafragma. Het F-getal ligt met het 
fotograferen van druppels laag, omdat de achtergrond onscherp moet zijn om de druppel goed 
uitgelicht te krijgen. Bij mij was het diafragma ingesteld op f/8. 



 

Wanneer dit allemaal lukt, is het leuk om geen druppels water te laten vallen, maar 
bijvoorbeeld druppels melk of wijn te fotograferen. Ook kan je variatie brengen in de foto’s 
door de druppels in plaats van bovenaf, vanaf de zijkant te laten komen. 
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