
Rollei Infra: 
de infrarood vreugde

De Rollei infrarood-fi lm is zeker innovatief: 
tegenover andere infrarood-fi lmen verlangt deze geen absolute donkerheid om 

te laden. Bovendien, verhoudt hij zich bij gebruik zonder klassieke IR-fi lter, 
zoals een heel normale panchromatische fi lm.

De foto’s werden met een Nikon F3HP en AIS-objectief 28mm f/2,8 opgenomen. 
Door de HP-zoeker is het alleen mogelijk de te fotograferen objecten te onder-
scheiden, wanneer deze sterk belicht zijn, zeker met de zwarte IR-fi lter (Heliopan 
RG715). In enkele gevallen hebben wij de voorkeur aan gegeven met een statief 
te werken, bovendien met opgeklapte spiegel en draadontspanner of zelftimer. 
Voor de lange belichtingstijden hebben wij een Gitzo-statief gebruikt, het model 
GI 115T met kogelkop: gesloten meet deze 36 cm, en kan tot 146 cm gaan met 
uitgetrokken zuil, dit bij een gering gewicht van 1000 gram; dit dank zij de 5 seg-
menten, allen in carbonvezel.

In de januari-uitgave (TuttiFotogarfi ) 
hebben wij een eerste kennismaking met 
deze fi lm, de brandnieuwe Rollei-Infra-
rood-Emulsie, gemaakt. Wij konden toen 
reeds een zeer brede gebruiksvriendeli-
jkheid vaststellen, en daarom hebben wij 
besloten, met het oog op het vriendelijke 
seizoen en wel het vernieuwd vloeien van 
chlorofyl in de bladeren, deze fi lm in ver-
schillende situaties opnieuw te testen.
Er zijn twee bijzonderheden aan de Rollei 
Infra: alhoewel het zich om een effectieve 
infrarood fi lm handelt, is het toch moge-
lijk deze bij gedimd licht in de camera 
te laden, en niet bij absolute donkerheid, 
hetgeen bij conventionele infrarood-fi lms 
het geval is. Een enorm voordeel, niet al-
leen omdat men geen changing bag mee-
dragen moet, maar ook omdat het mo-

zeggen, dat de afwisseling tussen een in-
frarood- en een panchromatische opname 
op dezelfde fi lm, een enorme arbeidsfl e-
xibiliteit bereikt word.

Een Rolleifl ex 2,8F met origineel infrarood 
fi lter.
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De zwart/wit-hoek

gelijk is, bij infraroodgebruik, eindelijk 
panorama- en verschillende middelfor-
maat-camera’s, zonder grote laadproble-
men te hebben. 
Het tweede grote voordeel tegenover 
normale infrarood-fi lms bestaat erin, dat 
wanneer deze zonder het klassieke zwar-
te IR-fi lter gebruikt wordt, deze zich als 
een heel normale panchromatische fi lm 
laat gebruiken. Dit wil zeggen, dat het 
mogelijk is naast infrarood- ook normale 
opnamen op dezelfde fi lm af te wisselen. 
Men heeft namelijk het juiste opname-
object en de juiste meteorologische 
condities nodig zo dat 
infrarood effi ciënt 
is, dat wil 



Het is interessant te bemerken hoe de vegetatie verschillend op de IR-opname reageert. De glycine op de voorgrond is in 
die door de zon belichte, links, alsook in de schaduwpartijen, lichter geworden; de palmen rechts en de cipressen links 
in beeld hebben zich nauwelijks veranderd. Het infrarood-vermogen hangt af van vegetatiesoort en de infraroodstraling 
naargelang het weer, dag- en jaargetijde.
Villa Hanbury in Ventimiglia (Italie). Nikon F3HP, 28mm, f/11, T=1/30 sec. Uit vrije hand.

Het infrarood-zicht.
Het infrarood-zicht is met het blote oog 
niet zichtbaar, ook verschijnt het niet op 
een normale panchromatische fi lm; het 
beperkt zich op een beperkt lichtspec-
trum tussen 700 en 900 nm en hoger.
Infraroodopnamen behoren tot weten-
schappelijke gebruiksbereiken, maar in 
geval van zwart-wit fotografi e opent het 
nieuwe horizonten van creativiteit. Het 
handelt zich om effecten, die men simu-
leren kan, wanneer fi lters bij de opnamen 
voorgezet worden en wanneer men de 
afdrukken nabelicht of partieel afdekt: 
zwarte hemel, sterk zichtbare wolken, 
verdwijnen van het grijze en de vervlak-
king, die dikwijls bij landschapsopnamen 
optreden, en die aan de atmosferische 
stof toe te wijzen is. 
Bovendien vervalst de zwart-wit IR-fo-
tografi e de balans van de toonweergave, 
en geeft indrukwekkende effecten weer: 
bladeren en in het algemeen de vegeta-
tie, worden met helle tonen weergegeven, 
water verschijnt compleet zwart. Naarge-
lang het gebruikte materiaal, verschijnen 
bovendien die hoge lichten als gedempt 
door een aura-effect (diffuus licht). Daa-

door de luchthavencontrole gebracht; 
deze fi lms hebben geen sluier bekomen, 
alhoewel ze niet in speciale houders ge-
plaatst waren.

Eigenschappen van de Rollei Infra.
De Rollei Infra bezit een brede gevoe-
ligheidstolerantie, gekenmerkt door een 
grote gevoeligheidsreserve in alle lich-
tomstandigheden. De drager is polyester 
met een hoge trek- en breukvastheid. De 
archiefvastheid wordt door de fabrikant 
op 500 jaar geschat. De korrel is zeer fi jn, 
en dank zij de 160 lijnen per millimeter, 
hebben de foto’s een zeer hoog scheidend 
vermogen.

In de praktijk.
Voor de testen hebben wij een Nikon 
F3HP met 28mm AIS gebruikt. De Nikon 
F3HP werkt uitsluitend in de spot functie 
en de geleverde belichtingstijden hebben 
zich in het algemeen als goed bewezen. 
Wij hebben de fi lm met de nodige zeker-
heidsvoorschriften ingelegd, en hebben 
zonder IR-Filter, bij normale gevoelig-
heid, d.w.z. 400 ISO beginnen te werken. 
Wij hebben dan de traditionele zwart-wit 

rom kan de Rollei Infra, dat typische 
“Aura Effect” , dat normaal alleen met 
fi lms zonder antihalo-laag bereikt word, 
met een overbelichting van een of twee 
stops, afhankelijk van de infraroodstra-
ling of weerkaatsing van het opnameob-
ject, afbeelden.

Het inleggen bij gedimd licht.
De Rollei Infra is een super-panchroma-
tische fi lm en daarom is zijn lichtgevo-
eligheid hoger dan normale panchroma-
tische fi lms. Het is ook daarom dat de 
fi lm, wanneer niet in het donker, toch niet 
in volle zonnelicht mag ingelegd worden. 
Uit nieuwsgierigheid hebben wij getracht 
de fi lm in een aan drie zijden open tent 
bij volle woestijnzon in te leggen: als 
resultaat was de eerste deel van de fi lm 
tot het fotogram “0” gesluierd, toch heeft 
geen van de opnamen eronder geleden. 
Wij raden daarom ook aan, de fi lm niet 
alleen door de schaduw van uw lichaam, 
maar wel aan een beschutte plaats de fi lm 
in de camera te laden (en uit te nemen). 
Wij hebben bovendien een paar Rollei-
Maco 135 fi lms in het vliegtuig getrans-
porteerd, en de fototas met die fi lms erin 



In de volgende sequens ziet men het resultaat hoe bij het gebruik van verschillende kleurfi lters de klare hemel en de 
wolken veranderd; verschillend is ook de capaciteit van de fi lters om de atmosferische nevel te “doordringen”.

Referentie-foto, T=1/500 sec., f/11 Geelfi lter, T=1/500 sec., f/11. Ge-
ringe versterking van de zichtbaar-
heid van de wolken.

Oranjefi lter T=1/250 sec., f/11. De 
wolken zijn al meer zichtbaar.

Kenko roodfi lter, T=1/60 sec., f/11. 
De bovenste hemelpartij begint 
donkerder te worden.

Heliopan roodfi lter (645), T= 1/60 
sec., f/11. Praktisch identiek aan het 
Kenko roodfi lter.

Heliopan zwartfi lter (715), T=1/8 
sec., f/11. De vegetatie is helder, de 
bovenste hemelpartij is donker, de 
huizen onderscheiden zich beter.

Cokin zwartfi lter, T=1/8 sec., f/11. 
Het resultaat gelijkt op dat met de 
Heliopan 715

Red-fi lter Infrarex (RG1), T=1/8 
sec., f/11. Het resultaat gelijkt op de 
twee vorige.

Dark-red Infrarex (RG1), T=1/8 
sec., f/11. Het resultaat is vergeli-
jkbaar met dat van de drie vorige 
IR-fi lters.



In de volgend sequens van opnamen tonen wij: boven een opname met een Nikon Coolpix 8400, in midden, een negatief 
met de Nikon F3HP, eronder de  daartoe behorende afdruk.

Opname zonder fi lter T= 1/500 sec, f/11, en 
de volgende met fi lterverandering.

Hoya geelfi lter Y K2, T=1/500 sec., f/11. Hoya oranjefi lter G, T=1/250 sec., f/11.

Infra rood fi lter: Beter vierkant. 
Men gebruikt hetzelfde fi lter voor zowel zwart wit of kleuren 
infra rood fi lms. Deze blokkeert bijna het gehele zichtbare 
spectrum en laat het infra rood licht wel door. In de omgang-
staal wordt dit een “zwartfi lter” genoemd. De functie is om 
het zichtbare licht voor de fi lm weg te nemen of bij de digitale 
fotografi e voor de sensor.  
Deze worden door meerdere fabrikanten aangeboden. De 
meest gebruikte fi lters zijn de 88A en 89B. Wij hebben het 
zwartfi lter Cokin P007, het zwartfi lter Heliopan IR RG715  en 
de nieuwe fi lterserie Infrarex in drie gradatie’s gebruikt. Op-
timaal hebben zich de rood  (RG1) en de donker rood (RG2) 
bewezen. Het zwartfi lter (RG3) kan men met de Rollei inf-
ra rood niet gebruiken, het werkt slechts met enkele speciale 
hooggevoelige IR digitaalcamera’s. 
We bevelen aan als type de vierkante fi lters te gebruiken: Men 
kan die met de vingers, na instelling op het onderwerp voor 
het objectief houden. Verder kan men deze op objectieven met 
een doorsnede van ca. 72mm gebruiken. 

Voor deze fi lter soort zijn er  verschillende fi lterhouders. Wij 
hebben echter vastgesteld dat bij sterk zonlicht het fi lter zich 
van achteren belichten laat waardoor er witte vlekken op de 
donkere hemel zichtbaar worden. Dat ligt aan de stof welke 
zich aan de binnenkant van het fi lter bevind. 
Als men zo’n fi lterhouder gebruikt dan raden wij aan om tus-
sen fi lter en fi lterhouder 
een zwarte  papiertape 
te gebruiken welke het 
licht niet doorlaat. 



De in te stellen gevoeligheid voor de verschillende fi lters. 

De in te stellen gevoeligheid voor de verschillende fi lters.
Filter(*) Gevoeligheidsinstelling(**)
Geel (#8) iso 320 tot iso 200 
Donker geel (#15) iso 200 
Geel/groen (#11) iso 200 tot iso 100
Oranje (#21)  iso 200 tot iso 100  
Rood (#25) iso 100 tot iso 50  
Rood (#29 iso 25
RG 645 iso 25
RG 665 iso 25
RG 695 (#89B) iso 25
RG 715 (#88A) ISO 25 bis ISO 12
RG 780 (87C) en hoger Niet aanbevolen 

(*) Kodak-Wratten fi lternummer tussen haakjes
(**) Voor  ISO 400 Film Filter black Infrarex T= 2sec., f/11. Geen beeld op de fi lm.

fi lters gemonteerd, geel, oranje, rood en 
groen. De weergave van de fi lms was het-
zelfde als van een traditionele panchro-
matische fi lm. De foto’s, die wij publice-
ren bewijzen toch, dat de beste hemel en 
wolkenseparatie, de beste zwarting van 
de blauwe hemel en het beste vermogen 
om de atmosferische nevel te doorbreken, 
bij het gebruik van het zwarte IR-fi lter 
bereikt word. Men kan hieruit opmaken, 
dat, zoals het bij traditionele IR-fi lms zo-
als Kodak Infrared, al genoeg is met een 
donkerroodfi lter het klassieke infraroo-
deffect zichtbaar te krijgen, met de Rollei 
Infra de zwarte IR-fi lter te gebruiken is. 
Om te testen of de zwarte fi lter werkeli-
jk IR is, is het genoeg deze aan een di-
gitaalcamera te zetten en de witcalibra-
tie op zonlicht in te stellen: wanneer de 
beeldkleur naar magenta/violet tendeert, 
kunnen wij ervan uitgaan, dat het fi lter 
effectief voor de infrarood-fotografi e ge-
schikt is.

Infrarex fi lters en die anderen.
Wij hebben bij de gelegenheid ook de ni-
euwe IR-fi lterserie Infrarex getest, welke 
onder de benamingen Red (RG1), Dark 
Red (GR2) en Black (RG3) beschikbaar 
zijn. Al bij het gebruik van het RG1-fi lter 
hebben wij een goede IR-resonantie kun-
nen waarnemen, te vergelijken met de 
Dark Red (RG2) fi lter. Wij konden toch 
met de Black (RG3) fi lter geen resultaat 
bereiken: deze laat Infrarood door in een 
golfl engtebereik, welke door de fi lm niet 
kan worden opgenomen: de fotogram-
men werden volledig transparant weerge-
geven! De Infrarex Black (RG3) kan wel 
met digitale camera’s gebruikt worden. 
Wij hebben ook nog de fi lters IR P007 
van Cokin en Heliopan RG780 gebruikt: 

met dezelfde resultaten. Wij hebben met 
diafragma f/11 en belichtingstijden tus-
sen 1/30 en 1/15 gewerkt: die met 1/30 
belichte negatieven zijn in de lichten 
perfect leesbaar, maar toch volkomen 
gesloten in de schaduwen, waar de details 
begonnen te verschijnen hebben wij een 
belichtingstijd van 1/15 sec. 
In het algemeen raden wij aan een be-
lichting met die van de camera gemeten 
waarden te maken, alsook een tweede be-
lichting met een belichtingsstop hoger.

De scherpstelling.
Bij infrarood-fi lms wordt de scherpstel-
ling normaal ingesteld, of nu bij manuele 
of bij autofocussystemen, maar het loont 
zich dan de afstand zo te corrigeren door 
de IR-referentiewaarde, die op de meeste 
objectieven aanwezig is, aan te passen. 
Wij hebben veraf liggende opnameob-
jecten opgenomen waarbij wij op onein-
dig scherp gesteld hebben, alsook waarbij 
wij de scherpstelling met de IR-referen-
tiewaarde gecorrigeerd hebben: omdat 
dat wij het diafragma op f/11 gesloten 
gehouden hebben, is er geen onderscheid 
te zien. 
Wij herinneren in ieder geval eraan, dat 
de compensering van de scherpstelling 
bij Rollei infraroodfi lm uitsluitend moet 
gemaakt worden, wanneer men met de 
zwarte IR-fi lter werkt._Wanneer men 
geen of de normale Z/W-fi lters gebruikt, 
wordt de scherpte traditioneel ingesteld.

Vintage fotocamera.
Wanneer we dan al van een Rollei-fi lm 
spreken, waarom dan niet een mooie Rol-
leifl ex gebruiken? Ja, er ontbreekt een 
TTL-belichtingsmeter, men kan zich ook 
met een goede externe belichtingsmeter 

behelpen; als gevoeligheid van de fi lm, 
bij gebruik van van een IR-fi lter, stelt 
men een waarde in tussen 12 en 25 ISO, 
in plaats van 400 ISO bij opnamen zon-
der IR-fi lter. 
Een Rolleifl ex te gebruiken is een kin-
derspel; zoals bij elke tweeogige came-
ra wordt namelijk de zwartfi lter voor het 
opnameobjectief geplaatst, om dat andere 
objectief voor de instellingen vrij te kun-
nen benutten. Wie ooit geprobeerd heeft 
om een zwartfi lter voor een normale spie-
gelrefl excamera te plaatsen zal gemerkt 
hebben, dat het buitengewoon moeilijk is 
om iets te zien in de zoeker. Daarom zijn 
tegenover de spiegelrefl excamera’s de 
zoekercamera’s in voordeel, omdat men 
de instellingen van opnameobjectief kan 
maken zonder door het IR-fi lter te moe-
ten kijken. 
Een verder voordeel van de Rolleifl ex 
(wij hebben het over de actuele model-
len) is dank zij het betere eenvoudig laden 
van de fi lm tegenover de meeste andere 
middelformaatcamera’s. Terug naar de 
spiegelrefl excamera’s: het is van voordeel 
een camera met programma-belichtings-
systeem te gebruiken, of tenminste met 
automatisme met diafragmaprioriteit; het 
is namelijk onmogelijk de wijzer van de 
belichtingsmeting in de zoeker te zien, bij 
het gebruik van de zwartfi lter. 
Het enige risico bij deze belichtingsme-
ting is, dat dat de belichtingstijd zeer lang 
kan zijn; het loont zich daarom een goede 
ondersteuning voor de camera of een sta-
tief te gebruiken._Er worden buitendien 
alle panoramacamera’s geherwaardeerd, 
die werkelijk moeilijk te laden zijn in het 
donker. Wat betreft de gemotoriseerde 
camera’s, die een leessysteem bezitten 
voor het fi lmtransport, waarbij een fi lm-



Kenko roodfi lter SR60, T=1/125 sec., 
f/11

Heliopan roodfi lter 645, T=1/125 sec., 
f/11

Heliopan zwartfi lter 715, T=1/15 
sec.,f/11
In de serie, die met deze opname begint, 
is de laatste afdruk onder hetzelfde als 
de eerste afdruk boven, die met de Nikon 
Coolpix 8400 werd opgenomen en daar-
na gedesatureerd werd. Men kan dus een 
infraroodopname met een digitale com-
pactcamera en op infrarood-fi lm verge-
lijken.

Wij ontwikkelen de Rollei infra rood fi lm 
De Rollei infra rood fi lm iso 400 heeft geen aparte anti-halolaag of beter gezegd, 
de antihalo laag zit in de emulsie. Er wordt daarom aanbevolen de fi lm eerst 30 sec. 
voor te  spoelen. 

Verdunning en ontwikkeltijd bij 20 graden C. 
Ontwikkelaar RHS RHS RLS RHC RLC D76
Verdunning 1+7 1+12 1+4* 1+9 1+4 Stock
Ontwikkeltijd (Min.) 6 8:30 18 -- 8 6
*bij 24 graden C.

De verdere verwerking zoals stopbad, fi xeren en spoelen zijn hetzelfde als bij een  
gangbare zwart-wit fi lm. Wij herinneren daaraan dat in tegenstelling met de voorg-

aande Maco infra rood emulsie’s, de 
Rollei infra rood fi lm bij gedempt licht 
verwerkt kan worden. 

De Rollei chemie: De beide ontwikke-
laars Low- en High speed, short stop 
stopbad, fi xeerbad en wetting agent 
(bevochtigingsmiddel). 



Infrarex roodfi lter (RG1), T=1/15 sec., f/11Cokin zwartfi lter Poo7, T=1/30 sec., f/11

Een extreme situatie: wij hebben de fi lm 
bij extreem zonnelicht in de Wadi Rum wo-
estijn, in Jordanië uit de camera genomen, 
met alleen lichaamschaduw; met als re-
sultaat dat we op de beide eerste opnamen 
een “lichtvlam” hebben, gelukkig was dit 
alleen van invloed op de perforatie. 
Het is alleszins beter de fi lm in een be-
schutte omgeving in- en uit de camera te 
nemen en de eerste opname een tweede en derde maal te herhalen.

stuk kan gesluierd worden, dat betreft de 
traditionele infrarood fi lms; met de ni-
euwe Rollei Infrared Film zou men een 
stukje moeten uitproberen. Geen enkele 
Nikon-camera sluiert de rollei IR-fi lm. 

De ontwikkeling.
De Rollei Infra moet bij volledige don-
kerheid in de ontwikkeldoos ingelegd 
worden, dan is het mogelijk de chemie-
wissel zoals bij normale panchro-fi lms 
te doen, in tegenstelling tot de andere 
IR fi lms. 
Als verwerking is het noodwendig om 
een voorspoeling te maken voordat men 
met de ontwikkeling begint. Het is mo-
gelijk meer als een voorspoeling te ma-
ken tot het afgelaten water, hetgeen in het 
begin zwart-blauw zal zijn - zoals men 
oude vulpennen uitwast - volkomen klaar 
verschijnt. 
Als ontwikkelaar hebben wij de Rollei 
High Speed (Maco LP-Supergrain) in 
verdunning 1+12 gebruikt, 8 minuten 
en 30 seconden ontwikkeltijd, met een 
continuere kipbeweging gedurende de 
eerste 30 seconden en daarna een mal 
kippen om de 30 seconden. De Rollei 
Infrared fi lm kan met de meeste op de 
markt bestaande ontwikkelaars of met de 
Rollei-chemie verwerkt worden, of het 
nu gaat om de Low Speed (bouwgelijk 
met de Maco Cube XS, een ontwikke-
laar met hoog scheidend vermogen) zoals 
ook met de High Speed (bouwgelijk met 
de Maco LP-supergrain, een fi jnkorrel 
vereffeningsontwikkelaar), en niet ten 
laatste om de Low Contrast (bouwgelijk 
met de LP-Docufi ne LC een zacht wer-
kende ontwikkelaar) of de High Contrast 
(bouwgelijk met de Maco Dokufi ne HC, 
een ontwikkelaar met een relatief hoog 
contrast) 
Wij raden aan:
• High Speed Ontwikkelaar voor alle toe-
passingen en voor doelbewuste onderbe-
lichtingen (push) tot 2 stops.
• High Contrast voor dramatische atmos-
feren bij de opname.
• Low Speed ontwikkelaar voor opnamen 
waarvan de foto’s sterk moeten vergroot 
worden, macro en architectuur-opnamen.
• Low Contrast ontwikkelaar wanneer 
men een maximaal aan toonweergave zo-
ekt en bij hoog opnamecontrast.

Wat is beter, de fi lm of de sensor?
Het handelt zich hier om een zekerheid; 
men gebruikt de chemische of digitale 
technologie naargelang de soort van op-
name die men wil hebben, of de voorkeur 
geniet. In het geval van infrarood fotogra-
fi e met gebruik van een digitale camera 



met een hoge infrarood-gevoeligheid, 
of wanneer men aan de eigen spiegelre-
fl ex-digitaal-camera de lithiumniobat-
fi lter afneemt, die de infraroodstraling 
blokkeert, kan men tegenover de fi lm 
met snellere belichtingstijden werken; 
bovendien kan men het resultaat direct 
controleren. Waarbij dat digitale toch in 
scheidend vermogen en weergave min-
derwaardig is, is bij de foto: een print 
op traditioneel barietpapier is veruit 
hoogwaardiger als een inkjet- of een met 
kleurchemische Z/W- papier.
Wat de opname betreft, is er geen twijfel, 
dat de traditionele aard met de fi lm mo-
eilijker is als de digitale wijze, hoofdz-
akelijk omdat men het resultaat eerst na 
de verwerking van fi lm kent. Die uitda-
gingen hebben toch hun fascinatie. Zoals 
Konosuke Matsushita zei:” Er is geen 
bevrediging wanneer er geen hindernis-
sen te overwinnen zijn”. Matsushita, ja 
juist hij, degene die Panasonic opgericht 
heeft.

Gerardo Bonomo

Het artikel is eigendom van Editrice Pro-
gresso en is verschenen in het tijdschrift 
Tutti Fotografi  Juni 2006. Tekst en foto‘s 
van Gerardo Bonomo - Milaan - Italië.

Vertaling van Frans Jordens / Robert 
Vonk

Infrarex donker-roodfi lter (RG2), T=1/8 
sec., f/11

Infrarex black-fi lter (RG3), T= 2 sec., 
f/11. Deze fi lter laat de infraroodstraling 
bij een golfl engte van 800 nm door, wat 
van de fi lm niet meer opgenomen wordt. 
De Coolpix 8400 kon toch nog deze op-
name maken.  

Met dank aan het fotovaklab Donato Na-
vone in Milaan, die de foto‘s voor dit arti-
kel afgedrukt heeft.


