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Waarom stacken?



De theorie van stacken

• Scherptediepte: het gebied dat scherp is.
• Diafragma: de opening in het objectief.
• Hoe kleiner de diafragma opening, hoe groter de scherptediepte.
• Hoe kleiner de diafragma opening, hoe minder licht op de sensor.
• Oplossing: lange sluitertijd  --- > bewegingsonscherpte.
• Oplossing stacken: softwarematig combineren van foto’s
• Over ISO /Ev ga ik het niet hebben.



Hoe neem je een stapel foto’s?

• camera handmatig in stappen scherpstellen: klik stap klik stap klik
• camera met ingebouwde stappenmotor (en compleet met software)
• Camera/smartphone combineren met stereomicroscoop/microscoop

• camera in een oculair (volgende foto)
• met foto-tubus

• camera met externe stappenmotor en vervolgens stacken met 
programma



Hoe 2
Handmatig,
een voorbeeld opstelling
Je neemt een aantal foto’s



Stack programma

• CombineZ (gratis, werkt goed, en geen gezeur)
• Helicon focus (30-day trial, werkt goed)
• Zerene Stacker (30-day trial, werkt goed)
• Enz.
• Uit testen blijkt weinig verschil tussen programma’s

• Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Focus_stacking



Mijn keuze: opstelling met CANON camera met externe 
stappenmotor
.

• WAAROM deze keuze??

• Bepaald met de eenvoudig-leven-test: een zelftest met 4 vragen.



zelf-test





Mijn uitkomst: Foto geschikt voor publicatie
• WW alleen als nodig en vervolgens pissebeddenfase
• Canon met macrolens (1-5x) (absoluut de beste macrolens)
• Foto opstelling (WW)

• Stappenmotor: Stackshot (gekocht bij Foto Konijnenberg)
• Macrorail: Cognisys (gekocht bij Konijnenberg)
• Software: Helicon Remote

• Alternatief: Wemacro (https://www.wemacro.com/)

• In Helicon Remote
• Instellen op de bovenzijde (het gedeelte wat scherp is, licht blauw op)
• Instellen op de onderzijde
• Bepaal het aantal stappen, je ziet wat de scherptediepte is
• foto’s maken
• Vervolgens stacken in Helicon focus



.



Meer vergroting

• Zelfde foto-opstelling
• In plaats van macrolens: een NIKON balg en NIKON microscoop objectief
• Vergroting tot 15x
• Aedeagus 1.15 mm



Met het Nikon Objectief is het fotograferen 
wat lastiger:
- je moet de stapgrootte verkleinen.
- Bij de eerste foto is de stap groter dan bij de volgende foto’s

Ik stel altijd ruim boven het bovenste de eerste scherpe foto in 
en begin dan met de serie foto’s. Bij het stacken verwijder ik de 
eerste foto.

- Door de cursor over de gestackte foto in Helicon te verschuiven 
zie je welke opname gebruikt is voor dit gedeelte van de foto.
Als een gedeelte in de gestackte foto uit de tweede of laatste 
opname komt, maak je de range wat groter en begin je opnieuw.



De belichting 
moet zo zijn dat 
een glimmend 
zwarte Dyschirius 
er als een 
glimmend zwarte 
Dyschirius uitziet.



Belichting:

• kleurtemperatuur: daglicht (ca. 5200’ K);
• diffuus licht; 
• Keuze: Binnen/buiten opstelling;
• Pas op voor fout licht bijvoorbeeld van een TL buis.

• Flitsen
• Continu belichten

• Fotolamp
• Ikea-lamp
• Ledstrip



Mijn keuze: Led verlichting



•Een halve bol
• Aan de binnenkant mat door polystyreen verpakkingsmateriaal
• Gecombineerd met kalkpapier voor de extra glimmende dieren

• Als je vindt dat de ledjes wat slordig om de koepel  gewikkeld zijn,
dan klopt dat. 



Doorvallend licht bij genitaal preparaten



De spiegel van Hans



En verder: (een Tachys aedeagus 63x)



Software voor nabewerking
Met nabewerking kan je:
• de foto bijsnijden, 
• de groezelige witte kleur verhelderen,
• de kleur wat aanpassen,
• zandkorrels en stof verwijderen,
• een zandloopkever omzetten in een Carabus problematicus.

• Adobe Photoshop CC (nu te duur)
• Adobe Photoshops Elements 



Errata loopkevertabel: link op homepage 
sectie Everts

https://www.nev.nl/pages/publicaties/et/

https://www.nev.nl/pages/publicaties/et/
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