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Welke Lensbaby moet ik aanschaffen?



Waarom een Lensbaby 
aanschaffen?



Lensbaby is:  

          *Creatief 
          *Speels 
          *Plezier 

 *Geeft prachtige softe 
   beelden 
 *Grenzen verleggend 

          *Een hele leuke en mooie  
            uitdaging  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Verschil in uitstraling tussen de  
‘gewone’ Macro 105 mm en Lensbaby DGO

Nikon 105 mm F3 Lensbaby DGO f2.8 met macro voorzetring +4



Welke ‘lenshouder’ ga 
je nu aanschaffen ?



Er zijn verschillende Lensbaby houders. 

Let op !  
Het belangrijkste is dat je een Lensbaby koopt 

die past op jouw type camera. 

Voor de Nikon heb je een Nikon type Lensbaby 
nodig, voor de Canon Camera een Canon 

Lensbaby etc.



Lensbaby houders

Composer pro Muse Control Freak

SparkComposer
Het oudere model maar werkt prima. Werkt met een vast diafragma van F5.6. Die kun je wel verwijderen 

en vervangen door een ander diafragmaringetje maar die moet je 
dan wel los hebben. Die zitten er niet bij.



Er zijn veel verschillende 
soorten ‘optics’.



Double glass optic Sweet 35 Sweet 50

Edge 80

Lensbaby optics

Circular Fisheye
deze wordt niet nader toegelicht  
omdat ik geen ervaring heb met de lens



Double glass optic Sweet 35 Sweet 50

Rond scherptegebied ‘Sweetspot’

Lensbaby optics met een rond scherptegebied ‘Sweetspot’.



Sweet 50: Hier is het ronde scherptegebied goed te zien.



Edge 80

Rechthoekig scherptegebied

Lensbaby optic met rechthoekig scherptegebied



Edge 80

Rechthoekig scherptegebied Dit rechthoekig scherptegebied kun je kantelen 
 door de lens te buigen

Lensbaby optic met rechthoekig scherptegebied



Edge 80: Hier zie je de scherptelijn verticaal door het beeld lopen en een beetje gekanteld



Edge 80: Hier zie je de scherptelijn verticaal door het beeld lopen en een beetje gekanteld



Nog meer Lensbaby optics

Soft focus optic

Pinhole/zoneplate Single glass optic Plastic optic



Double glass optic

Verschillende uitstralingen tussen deze optics



Soft focus optic Pinhole/zoneplate na oplichten 

Single glass optic Plastic optic



Lensbaby macro 
opties



Lensbaby Macro onderdelen

Macro voorzetringen Macro converters

of



Welke optics kun je 
gebruiken in samenwerking 

met de Lensbaby macro 
voorzetringen?



Macro voorzetringen

Lensbaby Macro combinaties

Soft focus opticPinhole-Zoneplate / Single glass optic / Plastic opticDouble glass optic

+



Welke optics kun je 
gebruiken in samenwerking 

met de Lensbaby macro 
converters?



Sweet 35 Sweet 50 Edge 80Double glass optic

Lensbaby Macro combinaties

Macro converters

+

maar ook de Pinhole-Zoneplate / Single glass optic / Plastic optic



Het gebruik van ‘gewone’ 
tussenringen met macro.



Lenshouder

+ ++

Je kunt ook gewone tussenringen gebruiken tussen je camera en je Lensbaby 
houder. De Lensbaby macro attributen heb je dan niet meer nodig, je kunt ze wel 

extra erbij gebruiken. De Lensbaby macro converters plaatst je dan in de 
composer pro met daarin weer een van de optics. Persoonlijk vind ik het fijner 

werken met de Lensbaby converters omdat je scherpstelring dan dichterbij blijft.

Gewone tussenringenCamerabody

Optics



Het verschil in beeld tussen de 
Sweet 35 en  

Sweet 50.

Vaak wordt de Sweet 35 geadviseerd voor macro. 

Voordeel:Je kunt dichter op je onderwerp zitten door ‘de 
groothoek’ en tegelijkertijd meer ruimte hebben om je onderwerp. 

Nadeel: Je achtergrond wordt onrustiger, iets wat de meeste liever 
niet willen, denk daar dus aan. Mijn ervaring is dat alle cursisten 

uiteindelijk toch de sweet 50 willen hebben voor de zachtere 
beelden. 

Op de volgende pagina zie je de verschillen



Nikon D700 full frame, Composer Pro, Sweet 50, macro 
converter +8 

Maximale scherpstelafstand, diafragama F2.8 

Nikon D700, Composer Pro, Sweet 35, macro converter +8 
Maximale scherpstelafstand, diafragam F2.8 

Nikon D300 crop camera, Composer Pro, Sweet 50, macro 
converter +8 

Maximale scherpstelafstand, diafragma F2.8 

Nikon D300, Composer Pro, Sweet 35, macro converter +8 
Maximale scherpstelafstand, diafragma F2.8 

Bij alle foto’s is de Lensbaby composer recht gezet en daarom ligt de sweetspot in het midden waardoor de bloem niet scherp 
is. Het gaat hier dan ook om het verschil in de omgeving. 



Nikon D700 full frame, Composer Pro, Sweet 50, macro 
converter +8 

Minimale scherpstelafstand, diafragma F2.8 

Nikon D700, Composer Pro, Sweet 35, macro converter +8 
Minimale scherpstelafstand, diafragma F2.8 

Nikon D300 crop camera, Composer Pro, Sweet 50, macro 
converter +8 

Minimale scherpstelafstand , diafragma F2.8 

Nikon D300, Composer Pro, Sweet 35, macro converter +8 
Minimale scherpstelafstand , diafragma F2.8 

Bij alle foto’s is de Lensbaby composer recht gezet en daarom ligt de sweetspot in het midden waardoor de bloem niet scherp 
is. Het gaat hier dan ook om het verschil in de omgeving. 



Welke Lensbaby opties 
zijn er voor  

Landschapsfotografie?



Sweet 35 Sweet 50 Edge 80Double glass optic

Alle lenzen zijn hier voor te gebruiken. Het 
gaat erom welke uitstraling je wilt krijgen.

* De lenzen met een ronde ‘Sweetspot’ (double glass optic, sweet 35 en sweet 50 geven een hele andere 
uitstraling dan de Edge 80. Het ronde scherptegebied zorgt voor veel vaagheid in de omgeving en daardoor 
meer ‘vervorming’ in je beeld. 

* Het bijzondere aan de Edge 80 in landschapsfotografie is dat je de scherptelijn in een diagonale of verticale 
stand kunt zetten, wat hem zo anders en verrassender maakt dan ‘gewone’ lenzen met een rechthoekig 
scherptegebied.



* Sweet 35 F8: Wanneer de omgeving naast je onderwerp rustig is (in dit geval door de mist) zal de ronde    
‘Sweetspot' dit heel mooi versterken en alle aandacht leggen op het scherptepunt.
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* Sweet 50 F2.8 : Wanneer de omgeving naast de ‘Sweetspot' aanwezig is krijg je meer vervorming. Dit is 
natuurlijk wel afhankelijk van je diafragma. Hoe kleiner het diafragma hoe groter de ‘Sweetspot'/scherpte.
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*  Edge 80 F4: Het rechthoekige scherptegebied loopt met het pad mee.
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* Edge 80 F4: Het rechthoekige scherpte gebied loopt over de lichtstraal tussen de bomen door. 
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* Edge 80: Het rechthoekige scherptegebied loopt  
                  verticaal over de foto.



Lensbaby Velvet 56



38 Nikon Macro 105 mm  F2.8 Met Nikon D300 Lensbaby Velvet 56 F1.6 met Nikon D300

Verschil in uitstraling tussen de  
‘gewone’ Macro 105 mm en Lensbaby Velvet 56



Lensbaby Velvet 56 F1.6 



Lensbaby Velvet 56 F1.6 



Lensbaby Velvet 56 F2.8 



Lensbaby Sweet 50



Nikon D700 Lensbaby Composer Pro met Sweet 35 F2.8 



Nikon D700 Lensbaby Composer Pro met Sweet 50 F2.8 
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‘Nikon D700 Lensbaby Composer Pro met Sweet 50 F2.8 het ‘trechter effect’ wordt hier versterkt door de bladren die 
vlak voor mijn lens zaten en daardoor helemaal vervormen in de voorgrond. 



Lensbaby Sweet 35
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Nikon D700 Lensbaby Composer Pro met Sweet 35 F2.8 



Nikon D700 Lensbaby Composer Pro met Sweet 35 F2.8 



Nikon D700 Lensbaby Composer Pro met Sweet 35 F4 



Lensbaby Egde 80 
 



Nikon D700 Lensbaby Composer Pro met Edge 80 F2.8 



Nikon D700 Lensbaby Composer Pro met Edge 80 F2.8 



Nikon D700 Lensbaby Composer Pro met Edge 80 F4 



– Andrea Gulickx –

“Discover your own magic" 

Succes ermee maar vooral veel plezier!


