
Zo doe je dat: abstracte zeepvliesfotografie 

 

Het fotograferen van zeepvliezen geeft mooie abstracte resultaten. Kleuren die door elkaar 

lopen in een steeds veranderend patroon. Totdat… je vlies kapot plopt.  

 

En dat gebeurt eerder dan je denkt, dus is het handig als je precies weet wat je moet doen, 

zodat je alle tijd die je hebt, kunt benutten om mooie foto's te maken. Vandaar deze tutorial, 

zodat je na het lezen ervan, gelijk zelf aan de slag kunt. 

 

 

Benodigdheden 

 

Je hebt de volgende spullen nodig om zeepvliezen te kunnen fotograferen: 

 camera met macrolens (heb je geen macrolens, dan kun je een andere lens gebruiken, 

waarbij een telelens het beste alternatief is); 

 draadontspanner of afstandsbediening (niet echt noodzakelijk, maar wel makkelijk); 

 camerastatief; 

 reportageflitsers (het liefst twee stuks, maar eventueel kun je er ook 1 gebruiken); 

 triggerset voor het liefst twee reportageflitsers; 

 installatiedraad; 

 een bakje; 

 afwasmiddel; 



 Optioneel: glycerine; 

 kraanwater; 

 lepeltje (voor het doorroeren van het zeepsopmengsel); 

 zwarte achtergrond; 

 achtergrondstatief (of iets anders waar je het achtergrondpapier aan vast maakt); 

 wit papier; 

 twee touwtjes (om het raamwerkje te kunnen ophangen); 

 lampstatief met reflectorhouder (of iets anders waar je het raamwerkje aan kunt 

ophangen) en; 

 een tafel (of iets dergelijks) waar je je opstelling op kunt plaatsen. 

 

 

Voorbereiding 

 

De voorbereiding bestaat uit 3 stappen: 

 

1. Je maakt een raamwerkje waartussen je het zeepvlies creëert. 
Dit raamwerk functioneert als standaard voor je zeepvlies. Zelf heb ik installatiedraad 

gebruikt om het raamwerk te maken, aangezien dit makkelijk te vormen is. Buig het draad 

zodat een rechthoek ontstaat en draai de twee uiteinden in elkaar, zodat de rechthoek gesloten 

is. 



 

 

2. Je maakt een zeepsop mengsel. 

Gebruik gewoon wat kraanwater dat je mengt met een behoorlijke scheut afwasmiddel. Aan 

dit mengsel zou je nog glycerine kunnen toevoegen, zodat het vlies minder snel kapot gaat.  

 

Glycerine is niet iets dat ik standaard in huis heb, dus ik heb het zonder gedaan en heb 

geaccepteerd dat ik dus maar een paar foto's per vlies kan maken. Het mengsel maak je aan in 

een bakje waar je raamwerk ruimschoots in past. Even goed doorroeren, zodat het 

afwasmiddel goed opgelost is in het water. 



 

 

3. Bouw je opstelling.  
Je hebt een zwarte achtergrond nodig. Die leg je over je tafel heen en laat hem aan het eind 

omhoog lopen. Heb je een achtergrondstatief, dan is dit makkelijk te realiseren, heb je dat niet 

dan zul je wat creatiever te werk moeten gaan…  

 

Recht tegenover de zwarte achtergrond, plaats je staand het witte papier waar je een gat in 

maakt waar je lens doorheen past. Tussen het witte papier en de zwarte achtergrond hang je je 

raamwerk op. Dit doe je door twee touwtjes te bevestigen aan je raamwerk. 

 

Eén touwtje bevestig je in de linkerbovenhoek en één in de rechterbovenhoek. Zou je maar 

één touwtje gebruiken, dan gaat je raamwerk rondtollen en krijg je dus geen goed resultaat. 

De twee touwtjes maak je vast aan de reflectorhouder die op het lampstatief bevestigd is of je 

bedenkt een creatievere oplossing om je raamwerkje op te hangen. 

 

De twee flitsers laat je tegen het witte papier aan flitsen, zodat het vlies alleen indirect door de 

flitsers belicht wordt.  

Opstellingsschets 

 

Ik heb een eenvoudige schets gemaakt van de opstelling: 



 

 

Instellingen 

 

Zowel de camera als ook de flitsers moeten correct worden ingesteld om de juiste resultaten te 

krijgen. 

 

Voor de camera geldt dat je hem het beste op de M-stand kunt zetten. De ISO-waarde mag op 

100 - 200 ISO worden gezet, zodat er weinig ruis in de foto's zit. De sluitertijd moet 

maximaal 1/60 sec. bedragen, maar zelf zet ik hem standaard op 1/125 sec. Het 

diafragmagetal mag op F 11.00 - 16.0 staan, zodat er genoeg scherptediepte is ondanks de 

korte afstand tot het onderwerp. 



 

 

Voor de flitsers geldt dat ze ook op de M-stand mogen. Ze hoeven niet op vol vermogen te 

flitsen, 1/4 - 1/8 van het vermogen is prima. Dit zorgt enerzijds voor een langere levensduur 

van de batterijen en anderzijds zorgt het voor een kortere oplaadtijd tussen twee flitsen. 

 

Wees altijd bereid om deze instellingen aan te passen als dat je foto's ten goede komt! 

Scherpstellen 

 

Wanneer het zeepvlies er is, is het maar kort aanwezig. Zou je binnen die korte tijdsduur nog 

moeten gaan scherpstellen, dan heb je een grote kans dat het vlies alweer weg is voordat je 

beeld echt scherp is. Temeer daar de autofocus niet echt goed is in scherpstellen op het vlies 

zelf.  



 

 

Het beste kun je dus van tevoren scherpstellen op je raamwerk en daarna de scherpstelling op 

MF (manuel focus, handmatig scherpstellen) zetten. En pas nadat je hier klaar mee bent, 

dompel je je raamwerk in het zeepsopmengsel, zodat het vlies ontstaat en ga je aan de gang 

met fotograferen!  



 

 

Veel succes en plezier gewenst met het maken van je eigen zeepvliesfoto's! 

 


