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Over Renzo Gerritsen
Mijn naam is Renzo Gerritsen en ik ben 
professioneel fotograaf met een enorme 
liefde voor nachtfotografie. 

Laat ik er niet omheen draaien: mijn 
eerste keer nachtfotografie was een 
ramp. Ik had mij van tevoren goed 
ingelezen over nachtfotografie en was er 
zeker van dat ik mij goed had voorbereid. 
Eenmaal op locatie bleek het lastiger 
dan gedacht. Ik was veel informatie 
vergeten en had te weinig kennis over 
de camera. Zo wist ik niet wat het effect 
was van sluitertijd, diafragma en ISO en 
hoe ik dit op de camera kon instellen. 
Ik had moeite met scherpstellen en het 
statief deed niet wat ik wilde. De foto’s 
die ik deze avond maakte waren niet 
goed belicht, niet scherp of hadden een 
verkeerde witbalans. De camera ging al 
snel terug op de automatische stand... 

Verslagen ging ik naar huis, vastberaden 
om het de volgende keer beter te doen. 
Sindsdien ben ik getroffen door het 
nachtfotografie virus en besteedde ik 
maandenlang tijd en energie in het 
verbeteren van mijn foto’s. Ruim 10 
jaar later weet ik niet alleen hoe je de 
mooiste nachtfoto’s maakt. Ik weet ook 
al te goed welke frustraties erbij komen 
kijken en welke fouten je kunt maken. 
Na het lezen van dit boek maak je een 
vliegende start! 

Wat jij aan dit boek hebt
Jarenlange kennis en ervaring deel ik nu 
met jou in dit 200 pagina’s tellend boek. 
In dit boek worden alle geheimen over 
het magische nachtfotografie ontrafeld. 
Je leest niet alleen over alle technische 
aspecten, maar ook de creatieve 
aspecten van de nachtfotografie komen 
aan bod. 

Dit boek is vanuit de praktijk in 
begrijpbare taal geschreven en zal 
daarom herkenbare situaties bevatten. 
Hierdoor weet jij wat je in lastige situaties 
moet doen en word jij de baas over jouw 
camera.

Er is nog meer...
Het boek bevat in totaal tien uitdagende 
opdrachten zodat je de theorie in de 
praktijk kunt brengen. Deze opdrachten 
zijn inclusief persoonlijke feedback zodat 
je jouw foto’s nóg mooier kunt maken!

Op onze website vind je ook nog 
eens extra leerzame en inspirerende 
artikelen over nachtfotografie, gratis 
handige spiekbriefjes en video’s over 
nabewerking met in totaal ruim 1 uur 
aan beeldmateriaal. Je vindt dit op onze 
website:

www.avondfotografie.nl/boek-extra

Word lid van onze Facebookgroep 
‘Avondfotografie - Avond & Nacht’
Wij hebben een interactieve groep op 
Facebook en daar kan jij gratis lid van 
worden. In de Facebookgroep kom jij 
in contact met andere nachtfotografen, 
kan jij je mooiste foto’s delen en, 
indien gewenst, handige feedback en 
tips ontvangen op jouw foto’s. Heb jij 
foto’s gemaakt die passen bij de doe-
opdrachten in het boek? Plaats je foto 
dan in de groep en ontvang persoonlijke 
feedback zodat je meteen jouw foto’s 
kunt verbeteren!

Ben je nog niet klaar om je foto’s met 
anderen te delen? Neem dan een 
kijkje naar al het moois dat in de groep 
wordt geplaatst. Het zal je inspireren 
en motiveren om door te gaan met 
fotograferen. Tot slot deel ik de laatste 
tips, tricks en nieuwtjes met jou in de 
groep.

Heb je een vraag over nachtfotografie 
of fotografie in het algemeen? Stel jouw 
vraag gerust in de groep. Dan zal ik of de 
andere leden van de groep jou voorzien 
van een passend antwoord.

Klik hier om naar de groep te gaan.

Vragen mag je ook altijd aan mij stellen 
via e-mail. Ik help je graag!

info@avondfotografie.nl

INTRODUCTIE INTRODUCTIE

Mijn allereerste nachtfoto

http://www.avondfotografie.nl/boek-extra
https://www.facebook.com/groups/avondfotografie.nl


Wanneer begint de nacht?
Officieel begint de nacht zodra de zon 
onder is en eindigt de nacht zodra de 
zon weer opkomt. Als de zon ondergaat 
is het echter nog niet meteen donker. De 
nacht is opgedeeld in vier fases:

• Civiele schemering: de zon staat 
minder dan 6˚ onder de horizon;
• Nautische schemering: de zon staat 
minder dan 12˚ onder de horizon;
• Astronomische schemering: de zon 
staat minder dan 18˚ onder de horizon;
• Astronomische duisternis: de zon staat 
meer dan 18˚ onder de horizon.

Bij civiele schemering is de zon net onder 
de horizon verdwenen. De schemering 
begint. Op dit moment gaat het gouden 
uur over in het blauwe uur. 

Bij nautische schemering gaan de 
kunstlichten aan en worden de eerste 
sterren zichtbaar.  Onderwerpen zijn nog 
vrij makkelijk te onderscheiden aan de 
horizon.

Bij astronomische schemering is het flink 
donker, maar is er boven de horizon nog  
een klein beetje licht waar te nemen.

Tot slot is er astronomische duisternis. De 
hemel is volledig donker. Astronomische 
duisternis wordt in Nederland rond de 
langste dag niet bereikt.

WANNEER BEGINT DE NACHT



BENODIGDHEDEN
NACHTFOTOGRAFIE

Je hebt helemaal niet veel nodig om te kunnen beginnen met 
nachtfotografie! In de basis heb je drie dingen nodig:

1. Camera die je handmatig kunt instellen

2. Een (stevig) statief

3. Een draadontspanner of afstandsbediening

In dit hoofdstuk zet ik alle benodigdheden voor avond- en 
nachtfotografie op een rij.

1
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Afstandsbediening / draadontspanner
Het afdrukken van de foto met de hand 
kan een lichte trilling veroorzaken, 
ook als je camera op statief staat. 
Fotografeer je met een lange sluitertijd, 
dan kan deze trilling een onscherpe foto 
veroorzaken. Een afstandsbediening of 
draadontspanner zijn, in combinatie met 
een stevig statief, handige hulpmiddelen 
om bewegingsonscherpte te voorkomen. 
Je kunt de foto nu afdrukken zonder dat 
je de ontspanknop hoeft in te drukken. 
Dat komt de scherpte van de foto ten 
goede.

Zelfontspanner
Heb je geen afstandsbediening of 
draadontspanner? Maak gebruik van de 
zelfontspanner. Met de zelfontspanner 
kan je een vertragingstijd instellen van 
bijvoorbeeld 2, 5 of 10 seconden. Stel je 
de zelfontspanner in op 5 seconden, dan 
maakt de camera na 5 seconden wachten 
de foto. Beweging veroorzaakt door het 
afdrukken van de ontspanknop met de 
hand is dan uit de camera verdwenen. 
De zelfontspanner is in te stellen via 
het menu van je camera of via de body. 
Je herkent de zelfontspanner aan het 

klok-icoon. Raadpleeg de handleiding 
van jouw camera om te lezen hoe je de 
zelfontspanner kunt instellen.

Het nadeel van de zelfontspanner ten 
opzichte van een afstandsbediening of 
draadontspanner is dat je lastig kunt 
timen. Bij bijvoorbeeld het fotograferen 
van lichtstrepen is timing enorm 
belangrijk. Te laat starten met je opname 
betekent dat de lichtstreep niet lang 
genoeg wordt. Houd rekening met de 
vertraging van de zelfontspanner bij het 
maken van een foto. 

Camera die je handmatig kunt 
instellen
Het is van belang dat je een camera 
gebruikt waarmee je handmatig je 
instellingen kunt veranderen zoals 
sluitertijd, diafragma en ISO. Dit kan een 
spiegelreflexcamera, systeemcamera of 
compactcamera zijn. De automatische 
stand van de camera heeft in de nacht 
namelijk moeite met scherpstellen 
en lichtmeting en begrijpt niet wat jij 
precies wilt fotograferen. Daardoor 
kunnen de resultaten tegenvallen. Door 
in de handmatige stand te fotograferen 
ben jij de baas over jouw camera en heb 
je 100% controle over het eindresultaat.

Enkel het in bezit hebben van zo’n 
camera is niet voldoende. Je moet goed 
weten hoe je de camera instelt en wat de 
mogelijkheden zijn. Je moet ook weten 
wat alle instellingen doen en welk effect 
deze hebben op jouw foto. Alleen dan 
kan je je camera ten volste benutten en 
in elke situatie de mooiste foto’s maken. 
Daar ga ik je in dit boek natuurlijk stap 
voor stap bij helpen.

Welk objectief kan je het best 
gebruiken?
Bij nachtfotografie kan je elk objectief 
gebruiken die je wilt. Welk objectief je 
kiest is afhankelijk van wat je wilt laten 
zien. Met een groothoekobjectief kan 
je veel in beeld brengen, meer dan wij 

mensen met eigen ogen kunnen zien. 
Een teleobjectief is geschikt voor het 
vastleggen van details. Experimenteer 
met de objectieven die je hebt en bekijk 
welk soort foto’s je ermee kunt maken. 

Het objectief hoeft niet per se lichtsterk 
te zijn. In veel gevallen gebruik je 
de lichtsterkte niet, omdat je zoveel 
mogelijk scherpte wilt, bijvoorbeeld 
bij stad- of landschapsfotografie. Bij 
sommige vormen van nachtfotografie is 
dit echter wel wenselijk, bijvoorbeeld bij 
sterrenfotografie of het bokeh-effect. 

Stevig statief
Stabiliteit bij het maken van een foto met 
een lange sluitertijd is essentieel voor 
een scherpe foto. Elke trilling kan je foto 
volledig verpesten, hoe klein die trilling 
ook mag zijn. Die stabiliteit begint bij het 
hebben van een stevige ondergrond. Dit 
kan bijvoorbeeld een muurtje zijn of een 
zak met rijst, maar dit gaat natuurlijk het 
makkelijkst en het beste met een statief. 
Zorg er daarom voor dat je een stevig 
statief gebruikt. Later in dit hoofdstuk 
lees je meer over het statief in onze 
handige hulpgids.

HOOFDSTUK 1: BENODIGDHEDEN HOOFDSTUK 1: BENODIGDHEDEN

Verschil in brandpuntsafstand
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Andere voordelen van de zonnekap
Als het buiten miezert kan een zonnekap 
een enorme redding zijn. Niets is 
vervelender dan je opname te moeten 
onderbreken, omdat er druppels op je 
objectief vallen. Vervolgens wil je dit 
schoonmaken met een lensdoekje en 
maak je het objectief in eerste instantie 
alleen maar viezer. Het gebruik van een 
zonnekap kan deze irritatie verminderen. 

Daarnaast biedt een zonnekap ook 
bescherming tegen stoten. Mocht je 
je apparatuur ergens tegenaan stoten, 

dan is het de zonnekap die de val 
breekt. Een zonnekap is gemaakt van 
flexibel materiaal en goedkoper om te 
vervangen dan een nieuw objectief.

UV- of protectiefilter
Tijdens het analoge tijdperk had men 
regelmatig last van een kleurzweem door 
UV-licht. Het kon de kleuren van de foto 
beïnvloeden. Tegenwoordig is een UV-
filter niet nodig, omdat digitale sensoren 
niet gevoelig zijn voor ultraviolet licht. 
Toch worden deze filters door veel 
fotografen nog steeds gebruikt.

UV- of protectiefilters worden nu 
voornamelijk gebruikt ter bescherming 
van het objectief. Het zou beschermen 
tegen krassen, stof, vingerafdrukken en 
zand dat bijvoorbeeld tegen je frontglas 
waait. Of een UV- of protectiefilter ook 
meer bescherming biedt tegen stoten of 
vallen, daar zijn de meningen flink over 
verdeeld.

Het gebruik van filters kent een aantal 
nadelen. Een van die nadelen is 
condensvorming. Condens komt voor als 
de temperatuur van het objectief lager 
wordt dan de omgevingstemperatuur. 
Het glas van een filter is veel dunner 
dan het glas van je objectief. Het filter 
zal sneller afkoelen en eerder gaan 
beslaan. Eenmaal beslagen kom je er 
niet makkelijk vanaf. Dit vormt een 
handicap tijdens het fotograferen. 
Daarnaast vergroot een filter de kans op 
lichtvlekken. Leer jezelf aan om ‘s avonds 
je filters eraf te halen en te vervangen 
door je zonnekap.

Elk klein stofje of vlekje op het glas 
van je objectief kan een mogelijke 
lichtvlek worden. Maak je objectief 
goed schoon voordat je gaat 
fotograferen en blijf het tijdens het 
fotograferen in de gaten houden. 
Gebruik een lensdoekje of blaasbalg.

Lichtvlekken in je nachtfoto
Misschien heb je het al eens meegemaakt 
tijdens het fotograferen: een lichtvlek 
in je foto. Lichtvlekken komen voor als 
er licht van bijvoorbeeld de zon of een 
lantaarnpaal in het objectief schijnt. 
Hierdoor kunnen er reflecties tussen 
de verschillende lenzen in het objectief 
ontstaan. Deze reflecties laten zich zien 
als lichtvlekken in je foto. Lichtvlekken 
kunnen een mooie toevoeging zijn, 
maar zijn vaker storend dan wenselijk. 

Tijdens avond- en nachtfotografie is er 
een vergrootte kans op lichtvlekken. 
Zodra de zon onder is springen de 
lampen aan. Elke lamp kan een mogelijke 
lichtvlek veroorzaken. Hoe los je dit op? 

Gebruik een zonnekap
Een zonnekap gebruiken tijdens de 
nacht? Dat klinkt natuurlijk heel gek, maar 
met een zonnekap kan je voorkomen dat 
licht het objectief in schijnt. Je kan het 
licht met de zonnekap tegenhouden. 
Een zonnekap zal de kans op lichtvlekken 
niet altijd volledig voorkomen, maar wel 
aanzienlijk verkleinen.

Zie je na het gebruik van de zonnekap 
nog steeds lichtvlekken? Bekijk dan of je 
de lichtbron uit je compositie kunt laten. 
Je objectief een stukje naar links of rechts 
verplaatsen kan al het verschil maken. 
Lukt dit niet, dan kan je proberen om het 

licht met je hand of een klembord af te 
schermen. Zorg er dan natuurlijk voor 
dat het niet in je beeld verschijnt. 

Objectieven
Hoe jouw lichtvlek eruit komt te zien 
wordt voornamelijk bepaald door het 
objectief. Dit heeft te maken met hoe 
een objectief is gebouwd. Zo bevat een 
zoomobjectief meer lenselementen dan 
een primeobjectief (een objectief waar 
je niet mee kunt zoomen). Hierdoor 
zijn zoomobjectieven gevoeliger voor 
lichtvlekken. Ook groothoekobjectieven 

zijn gevoeliger, omdat de beeldhoek 
groot is. De kans is groter dat er één of 
meerdere lichtbronnen in je compositie 
aanwezig zijn. 

Zie je tijdens het fotograferen storende 
lichtvlekken in je foto? Probeer er op 
locatie meteen wat aan te veranderen. 
Het is niet onmogelijk om lichtvlekken 
in de nabewerking te verwijderen, maar 
het is wel ontzettend lastig. Heb je tijdens 
het fotograferen last van lichtvlekken, 
pas dan de genoemde tips toe om deze 
lichtvlekken te voorkomen.

HOOFDSTUK 1: BENODIGDHEDEN HOOFDSTUK 1: BENODIGDHEDEN
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Lensdoekje of blaasbalg
Stof of vuil op je objectief zie je al 
snel terug in je foto als vervelende 
lichtvlekken. Daarom is het altijd handig 
om een lensdoekje of rocket blower 
(blaasbalg) in je tas te hebben om 
eventuele stofjes of vuiltjes eenvoudig te 
verwijderen. Het zijn kleine accessoires 
waar je een groot plezier aan hebt.

Lampje
Het heet niet voor niets nachtfotografie. 
Je doet dit in het donker en vaak op 
plekken waar weinig omgevingslicht is. 
Het instellen van je camera of handmatig 
scherpstellen bij geen of weinig licht 

Extra accu
Neem minimaal één extra accu mee. 
Tijdens nachtfotografie maak je veel 
gebruik van lange sluitertijden en van 
Live View tijdens het scherpstellen. Dit 
zorgt ervoor dat jouw accu meer energie 
verbruikt en sneller leeg raakt dan je 
gewend bent. 

Fotografeer je in de kou? Bewaar de accu 
dan op een warme plek, bijvoorbeeld in 
je jas- of broekzak. Een accu presteert 
slechter bij koude temperaturen. Door 
de accu op een warme plek te bewaren 
behoudt de accu beter zijn energie en 
kan je er langer mee fotograferen.

kan erg lastig zijn. Een lampje kan je in 
deze situaties helpen met oriënteren, 
met het instellen van je camera en met 
handmatig scherpstellen. 

De kleur van het licht is erg belangrijk. 
Wil je bijvoorbeeld nachtlandschappen 
fotograferen of het noorderlicht? Kies 
dan bij voorkeur een roodgekleurde 
lamp. Het duurt ongeveer 15 minuten 
voordat je ogen gewend zijn aan het 
donker, maar slechts enkele seconden 
om te wennen aan het licht. Door rood 
licht te gebruiken kan je goed zien wat 
je doet en tegelijkertijd je nachtzicht 
behouden.

Deelnemers tijdens een
workshop nachtfotografie
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Het statief is je allergrootste vriend tijdens 
nachtfotografie. Een goed statief voorkomt 
bewegingsonscherpte en vormt de basis voor 
scherpe foto’s. Heb je wel het juiste statief dat bij jou 
en je apparatuur past? 

Ik zie het regelmatig tijdens mijn workshops: 
statieven die te licht en te onstabiel zijn om scherpe 
foto’s mee te maken. Het is begrijpelijk, want de 
aankoop van een camera is al duur genoeg. Vaak 
bezuinig je dan op een statief en koop je een niet al 
te duur model. Vaak zijn deze gemaakt van kunststof, 
zijn ze zeer licht en zijn de mogelijkheden beperkt. 
Na een aantal maanden voldoet dit statief niet meer 
aan je verwachtingen of krijgt het statief problemen. 
Zonde! Met deze hulpgids ga ik ervoor zorgen dat jij 
voortaan niet meer dezelfde fout maakt.

Het statief is 
je grootste 
vriend tijdens 
nachtfotografie.

STATIEF
HULPGIDS

HOOFDSTUK 1: BENODIGDHEDEN
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Het gebruik van een statief is 
ontzettend handig bij o.a.:
• Landschapsfotografie
• Architectuurfotografie
• Productfotografie
• Macrofotografie
• Foodfotografie
• Nachtfotografie
• Timelapse fotografie

Welke fotograaf ben jij?
Welk statief je kiest en aan welke eisen 
jouw statief moet voldoen ligt volledig 
aan wat voor type fotograaf je bent. 
Een architectuurfotograaf heeft andere 
wensen dan een macrofotograaf, net 
als een amateur andere eisen heeft dan 
een professional. Ga na wat voor jou 
belangrijk is en zet dat voor jezelf op een 
rij. Dit helpt jou bij het kiezen van jouw 
ideale statief waar je jaren mee vooruit 
kunt.

Waarom gebruik je een 
statief?
Een fotograaf en het statief: het is een 
haat-liefdeverhouding. Ondanks dat 
een statief soms enorm onhandig is, is 
het gebruik van een statief in meerdere 
situaties onmisbaar.  

Lange sluitertijden
De voornaamste reden dat je een statief 
gebruikt is voor stabiliteit. Die stabiliteit is 
ontzettend belangrijk als je fotografeert 
met een lange sluitertijd. Tijdens een 
lange sluitertijd opname kan elke trilling, 
hoe klein die ook is, jouw foto onscherp 
maken. Op een goed statief staat jouw 
camera volledig stil waardoor je geen 
last hebt van bewegingsonscherpte. 

Het geeft rust
Als je wilt fotograferen in het mooiste 
licht, dan loont het om op tijd op locatie 
aanwezig te zijn. Dit heeft als voordeel 
dat je op je gemak alle voorbereidingen 
kunt treffen, waaronder het opzetten van 
je statief en apparatuur en het bepalen 
van je compositie. Als het mooiste licht 
zich laat zien ben jij klaar om de foto te 
maken. 

Fotograferen met een statief betekent 
dat je je handen vrij hebt. Je kunt je 
afstandsbediening aansluiten, filters op 
je objectief plaatsen of je handen in je 
zakken steken als je het koud hebt.

Optimale scherpte en kwaliteit
Zonder statief fotograferen in slechte 
lichtomstandigheden vergt aangepaste 
instellingen. Bij te weinig licht moet je 
je sluitertijd verlengen, je diafragma 
openen en eventueel je ISO-waarde 
verhogen om goed belichte foto’s uit de 
hand te kunnen maken. Echter komt dit 
de kwaliteit van de foto niet ten goede. 

Door op statief te fotograferen kan je te 
allen tijde de juiste instellingen hanteren. 
Je kunt zonder problemen een lange 
sluitertijden kiezen zonder dat je bang 
hoeft te zijn voor bewegingsonscherpte. 
Je kunt altijd de juiste scherpte kiezen 
met behulp van je diafragma en je kunt 
je ISO-waarde zo laag mogelijk houden 
om ruis te voorkomen. 

Meer aandacht voor compositie
Een goede compositie is de helft van het 
werk. Als je uit de losse pols fotografeert 
heb je in de eerste paar minuten op 
locatie waarschijnlijk al meerdere foto’s 
gemaakt en verschillende composities 
geprobeerd. Je gaat vaak onbewust snel 
of gehaast te werk. Als je met een statief 
fotografeert haal je de snelheid uit je 
fotografie. Je neemt de tijd om goed 
over je compositie na te denken voordat 
je de foto maakt. Door met een statief 
te werken heb je na het bepalen van je 
compositie ook nog alle vrijheid om de 
instellingen aan te passen, zonder dat de 

door jou gekozen compositie verloren 
gaat. Heb je eenmaal scherpgesteld, dan 
hoef je dat bij een volgende foto niet 
opnieuw te doen.

HDR, photo stacking of panorama
Bij het maken van een HDR foto of een 
foto door middel van focus stacking, is 
het van groot belang dat de compositie 
van alle foto’s identiek is. Is dat niet zo, 
dan kan het uitlijnen van de foto’s voor 
problemen gaan zorgen. 

Hetzelfde geldt voor het maken van een 
panoramafoto. Uit de hand is het lastig 
om dezelfde hoogte aan te houden of je 
houdt je camera snel scheef. Het gebruik 
van een statief zorgt voor een strakker 
en mooier resultaat.

Focus stacking
Focus stacking is een techniek 
waarmee je de scherptediepte in 
je foto’s kunt vergroten. Je neemt 
een reeks foto’s die net op een 
iets verschillend punt zijn scherp 
gesteld. In de nabewerking voeg 
je de foto’s samen (stacken) tot één 
foto waarin alles scherp is. Deze 
techniek wordt vaak gebruikt als 
je niet de gewenste scherpte kunt 
behalen.

Bij bepaalde statieven kan je 
gebruik maken van accessoires, 
bijvoorbeeld bij het Leofoto statief. 
Hier kan je een smartphonehouder 
op zetten. Met behulp van een 
smartphone en de camera app kan 
je gemakkelijk live meekijken met 
de camera en via de smartphone je 
instellingen wijzigen.
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Hoogte van het statief
Als je vrij lang bent ga je automatisch op 
zoek naar een hoog statief. De maximale 
hoogte van het statief is dan belangrijk. 
Ondanks dat fotograferen op ooghoogte 
niet in alle gevallen de meest spannende 
compositie geeft, wil je als het kan en 
nodig is op ooghoogte fotograferen. 
Ben je een fotograaf die veel macrofoto’s 
maakt, dan is de minimale hoogte van 
het statief belangrijk. Er zijn statieven die 
volledig plat kunnen waardoor jij vlak 
boven de grond kunt fotograferen. Als de 
minimale hoogte belangrijk is, kies dan 

een statief zonder middenkolom of een 
statief met kantelbare middenkolom. 
Anders zit die middenkolom in de weg 
en kan het statief niet volledig plat. De 
vuistregel voor de hoogte van een statief 
is:

Eigen lichaamslengte minus 30 
centimeter 

Je haalt 30 centimeter van je eigen 
lichaamslengte af, omdat er nog een 
statiefkop en camera bovenop komt 
waardoor je camera hoger komt te staan.

Materiaal
Statieven zijn er in verschillende soorten, 
maten en materialen. Goedkopere 
statieven zijn meestal gemaakt van licht 
aluminium met kunststof onderdelen. 
Deze statieven zijn licht van gewicht, 
eenvoudig in gebruik en kennen 
weinig instelmogelijkheden. Door het 
materiaal zijn deze statieven vaak niet 
stabiel genoeg terwijl je onder andere 
voor stabiliteit een statief koopt. Deze 
statieven hebben een kortere levensduur 
en gaan sneller stuk. Een statief zoals 
deze is vaak een slechte aankoop. 

Duurdere statieven zijn doorgaans 
gemaakt van duurzame en stevige 
materialen zoals carbon, magnesium 
legering of polymeer. Deze statieven 
staan als een huis en kunnen een 
flinke stoot verduren. Ook het constant 
verstellen van deze statieven is geen 
probleem. Je hebt minder slijtage.

Gewicht 
Je hebt keus uit een aluminium of carbon 
statief. Welk type fotografie je beoefent 
bepaalt grotendeels welk materiaal je 
kiest. Ga je voor stevig en zwaar, omdat 
je veel buiten fotografeert? Kies dan voor 
aluminium. Door het gewicht zorgt dit 
materiaal voor voldoende stabiliteit in 
alle omstandigheden. Ga je voor gemak 
en lichtgewicht? Kies dan voor carbon. 
Carbon statieven zijn de helft lichter in 

gewicht, maar kunnen goed trillingen 
absorberen. Een carbon statief is duurder 
in aanschaf dan een aluminium statief.

Draaggewicht
Het gewicht van het statief is belangrijk, 
maar ook het gewicht van je apparatuur. 
Een statief kan een maximaal aantal 
kilogram aan draaggewicht aan. Dit 
verschilt van 1 kilo tot wel 25 kilo. 
Het is belangrijk dat dit gewicht niet  
wordt overschreden en dat je goed 
weet hoeveel gewicht jouw camera en 
zwaarste objectief samen hebben. 

Kies een statief dat minimaal drie keer 
het gewicht van jouw apparatuur aan 
kan. Is het gewicht van je apparatuur in 
totaal 3 kilo? Kies dan een statief met 
een draaggewicht van minimaal 9 kilo. 
Zo kan je het statief niet overbelasten, 
staat ie volledig stabiel en verleng je de 
levensduur. Jouw camera staat dan veilig 
op statief. Denk ook aan de toekomst. 
Misschien wil je binnenkort overstappen 
op een betere, zwaardere camera of ga 
je voor dat teleobjectief dat je al zo lang 
wilt hebben. Houd daar rekening mee bij 
de aankoop van een statief. 

Gorillapod
Fotografeer je veel in de stad? 
Kijk dan eens naar een gorillapod. 
Een gorillapod is een compact 
driepootstatief waarvan de poten 
flexibel en buigbaar zijn. Dit maakt 
het mogelijk om het statief rondom 
een lantaarnpaal of brugleuning te 
klemmen. Door het formaat ben je 
flexibel en kan je vanaf bijzondere 
standpunten fotograferen.

Gorillapod
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Statief tips voor optimaal 
gebruik
Je gebruikt een statief om onscherpte 
door beweging te minimaliseren. Je kunt 
echter meer doen om de kans op scherpe 
foto’s te vergroten. Houd deze tips in 
gedachten als je een statief gebruikt 
zodat je je scherpte kunt optimaliseren.

Raak je statief niet aan
Ik zie het vaak gebeuren: fotografen die 
onbewust het statief aanraken. Tijdens 
het wachten houden ze bijvoorbeeld 
het statief eventjes vast of de jas komt er 
tegenaan. Dit heeft allemaal negatieve 
gevolgen voor de scherpte van je foto. 
Wees je ervan bewust dat je je statief 
niet aanraakt als de camera een foto 
maakt. Blijf ook niet rondlopen als je 
bijvoorbeeld op een steiger of andere 
onstabiele ondergrond staat. Elke trilling 
kan je foto onscherp maken.

Poot onder je objectief plaatsen
Lange teleobjectieven hebben niet voor 
niets een statiefgondel rondom het 
objectief. Met een statiefgondel wordt 
het zwaartepunt verplaatst zodat de 
camera niet het volledige gewicht van 
het objectief draagt. Met welk objectief 
je ook fotografeert, probeer altijd een 
poot van het statief onder je objectief 
te plaatsen. Hiermee zorg je ervoor dat 
het zwaartepunt volledig in balans is. Dit 
houdt in dat je tussen twee statiefpoten 

in staat en dat de voorste poot onder je 
objectief staat. Hiermee maak je de kans 
op omvallen ook een stuk kleiner.

Verwijder je nekstrap
Als er wind staat, verwijder dan de 
nekstrap van de camera. Door de 
nekstrap te verwijderen voorkom je 
dat de nekstrap gaat wapperen en 
trillingen veroorzaakt. Deze trillingen 
zie je gegarandeerd terug in je foto’s. 
Het merk Peak Design heeft een nek/
schouderstrap die je in enkele seconden 
van je camera kunt verwijderen.

Verzwaar je statief
Veel statieven hebben een haak aan de 
onderkant. Deze haak kan je gebruiken 
om je statief mee te verzwaren. Hang 
bijvoorbeeld je cameratas eraan vast of 
een zak gevuld met rijst. Hierdoor staat 
je statief stabieler. Overschrijf echter 
niet het maximale draaggewicht van 
het statief. Staat er een sterke wind, dan 
raad ik je af om het statief te verzwaren. 
Hetgeen wat je eraan hangt zal gaan 
zwaaien wat onscherpte veroorzaakt.

Middenkolom laag
Probeer je middenkolom zo laag mogelijk 
te houden. Hoe hoger je middenkolom, 
hoe groter de kans wordt op onscherpte. 
Zet alleen je middenkolom omhoog als 
je hoogte tekort komt en als je geen last 
hebt van bewegingsonscherpte. 

Soorten statiefkop
Wat voor type fotograaf jij bent bepaalt 
welk type kop je neemt. Statiefkoppen 
deel je grofweg in drie categorieën in: 
driewegkop, balhoofd of schommelkop. 

Driewegkop
De driewegkop kan je op drie manieren 
instellen: voor- of achterover, rechtsom- 
of linksom, horizontaal- of verticaal. 
Hiermee kan je uiterst nauwkeurig 
jouw compositie bepalen. Dit kan met 
hendels, maar bijvoorbeeld ook met 
draaiknoppen waarbij je je statiefkop 
per millimeter kunt verstellen, perfect 
voor de architectuurfotograaf waarbij 
precisie belangrijk is.

Balhoofd
Een balhoofd bestaat uit een  handige 
kogelconstructie waardoor je met 
slechts één knop of hendel jouw camera 
in de gewenste positie kunt zetten. Een 
balhoofd is makkelijk in gebruik en je 
bent met een balhoofd sneller in staat 
om de camera in de gewenste positie 
te plaatsen, perfect voor als je snelheid 
nodig hebt.

Schommelkop
Een schommelkop is gemaakt voor het 
gebruik van lange teleobjectieven. Je 
monteert niet je camera op de kop, maar 
je objectief. Je apparatuur kan nu 360° 
om zijn as draaien. Een schommelkop 

is daarmee perfect voor vogel- of 
sportfotografie, maar niet geschikt voor 
nachtfotografie. 

Wat je bij goedkopere statieven ziet is 
een geïntegreerde statiefkop. Je kunt 
die niet veranderen voor een andere 
kop als het kapot gaat of als je een 
andere kop wenst. Bij een kapotte 
kop moet je een volledig nieuw statief 
aanschaffen. Bij duurdere statieven 
moeten statiefkoppen er los bij gekocht 
worden waardoor je in staat bent om je 
statief naar eigen wens samen te stellen. 
Is je kop kapot gegaan? Dan kan je een 
nieuwe kop op je statief plaatsen. Wil je 
een andere kop? Ook dat is mogelijk.

Van links naar rechts: driewegkop, balhoofd, schommelkop.

Conclusie en extra tips
• Goedkoop is duurkoop. Zie de aanschaf 
van een statief als een investering. 
Het is een eenmalige aankoop waar je 
jarenlang plezier van hebt.
• Ga na wat voor fotograaf je bent en aan 
welke eisen jouw statief moet voldoen.
• Zet je wensen op een rij: wat is voor 
jou belangrijk? Let op gewicht, type 
statiefkop en de minimale en maximale 
hoogte.
• Lange sluitertijden, HDR, photo stacking 
of panorama? Gebruik een statief voor 
het beste resultaat.
• Zet de beeldstabilisatie UIT als je op 
statief fotografeert. Vergeet ook niet om 
de beeldstabilisatie weer aan te zetten 
als je je camera van het statief haalt.
• Een scherpe foto is belangrijk, maar je 
compositie is dat ook! Bekijk eerst het 
onderwerp wat je wilt fotograferen en 
naar hoe je dit in beeld wilt brengen. 
Gebruik vervolgens het statief om je 
compositie te perfectioneren.

Zoals je leest zijn er aardig wat verschillen 
in kwaliteit, materiaal, statiefkop en 
hoogte. Een statief moet je zien als 
een investering in de toekomst. Het is 
daarom verstandig om je eerst goed te 
verdiepen in wat er beschikbaar is. Ga 
eens zoeken op prijs als je dat belangrijk 
vindt, zoek op hoogte of op materiaal. 
Maar houd altijd in gedachten: goedkoop 
is duurkoop.
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Arca Swiss systeem
Past een L-bracket op jouw statief? De 
meeste L-brackets maken gebruik van 
het Arca Swiss systeem. Arca Swiss is te 
herkennen aan de V-vormige gleuven aan 
beide zijkanten. Merken zoals Leofoto en 
Sirui maken hiervan gebruik. Dat houdt 
in dat je de snelkoppelingsplaat van 
het ene merk statief ook op het andere 
merk statief kunt gebruiken. Mocht je je 
statiefplaat kwijtraken of een kop van 
een ander merk willen gebruiken, dan is 
dit geen enkel probleem. Zolang het Arca 
Swiss is, is het onderling uitwisselbaar.

Merken zoals Gitzo, Manfrotto en Benro 
hebben hun eigen snelkoppelsysteem. 
Ze maken geen gebruik van het Arca 
Swiss systeem. De statiefplaat van 
Manfrotto kan bijvoorbeeld niet op 
een Leofoto. De statiefplaat van Benro 
kan niet op een Manfrotto. Houd dus 
rekening met het merk statief dat 
je gebruikt en zoek daarbij de juiste 
L-bracket.

Bekende merken die L-brackets 
aanbieden zijn SmallRig, Sunwayfoto en 
Really Right Stuff (RRS), maar je vindt ze 
ook van statiefmerken.

Bescherming
Waar je ook fotografeert, thuis of in 
de natuur, in het gras of op straat; de 
L-bracket beschermt je camera. Je kan 

je camera zonder problemen neerzetten 
zonder te beschadigen. Zo blijft de 
onderkant van je camera netjes en 
schoon en je kunt zorgeloos vanaf lage 
standpunten fotograferen. 

Fotografeer je veel tethered of plaats je 
foto’s op je computer via een kabel? Het 
is mogelijk om een kabelbeschermer te 
plaatsen op je L-bracket. Dit voorkomt 
dat de kabel of de aansluiting van de 
camera beschadigd raakt of eruit schiet 
doordat je per ongeluk tegen de kabel 
aan stoot. 

Het geeft je camera meer body
Ben je overgestapt van spiegelreflex naar 
systeemcamera, dan ben je een grotere 
en zwaardere body gewend. Misschien 
vind jij dit wel twee pluspunten die je 
mist nu je een systeemcamera hebt. 
Wil je de technische voordelen van een 
systeemcamera benutten, maar het 
gewicht en de houvast hebben van een 
spiegelreflex? Daar kan een L-bracket 
bij helpen. Door de bracket wordt de 
camera wat zwaarder en in een aantal 
gevallen geeft het extra grip voor je 
vingers aan de onderkant.

Panorama
Maak je veel panoramafoto’s? Dan 
heb je veel plezier van een L-bracket. 
Panorama’s zijn het mooist als ze verticaal 
in de portretstand worden gemaakt. Je 

hebt dan veel meer van de voorgrond en 
de lucht te pakken dan wanneer je een 
panorama maakt in de landschapstand. 
Doordat de camera door middel van de 
L-bracket precies in het midden van het 
statief ronddraait krijg je de mooiste en 
meest realistische panoramafoto’s.

Voor- en nadelen
Ik zet de voor- en nadelen van een 
L-bracket voor je op een rijtje:

Voordelen:

+ Sneller wisselen van landschap- naar 
portretstand
+ Betere stabiliteit in portretstand
+ Betere grip op camera dan andere 
statiefplaten
+ Arca Swiss systeem
+ Het geeft een kleine camera meer 
body en houvast
+ Ruimte voor accessoires en 
uitbreiding
+ Biedt bescherming tegen stoten en 
viezigheid

Nadelen:

– Extra gewicht
– Een L-bracket kost al snel € 100,-
– Neemt meer ruimte in beslag in de 
fototas
– Niet over te zetten op ander merk of 
type camera

L-bracket
Een L-bracket is een handige accessoire 
als je met enige regelmaat vanaf statief 
fotografeert. Een L-bracket is niets 
anders dan een L-vormige koppelplaat 
voor op je statief. Waarom maakt deze 
accessoire een wereld van verschil voor 
iedere statief gebruiker? 

Sneller wisselen van landschap- naar 
portretstand
Met een L-bracket wissel je snel van de 
landschapstand naar de portretstand 
en andersom. Dit heeft een aantal 

essentiële voordelen. Als je je camera 
zonder L-bracket in de portretstand 
zet, dan zie je dat de camera naast 
je statief gaat hangen. Alle spanning 
komt op de statiefkop te staan en op je 
snelkoppelplaat. De balans is volledig 
verdwenen. Bijkomend probleem is dat 
de camera naar beneden wil zakken. 
Dit gebeurt vaker in combinatie met 
een wat langer of zwaarder objectief. 
De camera draait zich dan een stukje 
los van je snelkoppelplaat, omdat de 
koppelplaat niet genoeg grip heeft. Dat 
wil je natuurlijk niet hebben met je dure 

apparatuur waar je hard voor gewerkt 
hebt.

Een L-bracket lost beide problemen op. 
Met de L-bracket blijft al het gewicht in 
het midden van het statief staan, zowel 
in de landschap- als portretstand. De 
stabiliteit komt niet in gevaar. Het naar 
beneden zakken van je camera zal nu 
ook niet meer voorkomen. Een ander 
voordeel is dat de camera in dezelfde 
hoek blijft staan ten opzichte van het 
onderwerp. Je compositie en perspectief 
veranderen niet.
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Nachtfilter
Tijdens landschapsfotografie wordt 
er veel gebruik gemaakt van filters. 
Denk aan een polarisatiefilter, een ND-
filter of grijsverloopfilter. Deze filters 
zijn populair, omdat ze praktische 
oplossingen en creatieve mogelijkheden 
bieden die je niet of moeilijk in de 
nabewerking kunt toepassen. Elk filter 
heeft zo zijn eigen specialiteit. 

Nachtfotografie is qua werkwijze 
vergelijkbaar met landschapsfotografie, 
maar werken met filters tijdens de nacht 
doet men zelden. Toch is er nu een filter 
dat niet mag missen in je fototas tijdens 
nachtfotografie, namelijk het nachtfilter.

Lichtvervuiling
We mogen op veel dingen trots zijn 
in ons kikkerlandje, maar op één ding 
mogen wij dat niet. Nederland is namelijk 
één van de landen met de meeste 
lichtvervuiling ter wereld. Dit heeft grote 
invloed op ons dagelijks leven en dat van 
de natuur, maar ook op hoe wij de nacht 
beleven.

Als we naar de sterrenhemel kijken zien 
we slechts 10% van alle sterren. We zien  
een hemel die niet pikzwart meer is. Je 
ziet de geel/oranje gloed van een stad of 
kweekkas al op kilometers afstand. In je 
foto’s zie je dit duidelijk terug, tot groot 
ongenoegen van veel fotografen. 

Het nachtfilter biedt een oplossing. 
Het zorgt ervoor dat die vervelende 
lichtvervuiling uit je foto wordt gefilterd. 
Het is niet de kleur van het filter dat 
hiervoor zorgt, die is magenta van kleur, 
maar dat heeft een andere reden.

Golflengte
Licht wordt uitgedrukt in golflengten. Het 
licht waar wij de meeste last van ervaren 
wordt geproduceerd door zogenaamde 
natriumlampen.  We kennen dit allemaal 
als de geel/oranje straatverlichting. 
Natriumlampen hebben een golflengte 
van 570 nm – 610 nm in het spectrum. 
Wat het nachtfilter doet is deze storende 
golflengtes tegenhouden waardoor de 

lichtvervuiling wordt verminderd. Het 
geel/oranje licht verdwijnt uit je foto en 
je krijgt een lucht te zien die veel blauwer 
en natuurlijker is.

Maar ik kan toch gewoon mijn 
witbalans veranderen?
Natuurlijk kan je je witbalans koel 
zetten om de warme kleurtinten te 
verminderen. Stel een witbalans in 
van ± 3200 Kelvin en de lucht zal haar 
natuurlijke kleur terugkrijgen. Maar door 
de witbalans te veranderen verander 
je enkel en alleen de kleuren. De lucht 
zal niet alleen blauwer worden, maar 
de rest van de kleuren wordt dat ook. 
De lichtvervuiling blijft zichtbaar. Het 
nachtfilter richt zich specifiek op die 
storende lichtvervuiling en zal een ander 
resultaat laten zien dan wanneer je de 
witbalans aanpast.

Nachtfilters zijn verkrijgbaar als rond 
schroeffilter of als vierkant filter die je 
in een filterhouder plaatst. Nachtfilters 
werken het best in een omgeving zonder 
al teveel gebouwen.

Nederland is één van 
de landen met de 
meeste lichtvervuiling 
ter wereld.

Zonder nachtfilter Met nachtfilter
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Benodigdheden voor 
astrofotografie
Astrofotografie is een bijzondere tak van 
sport binnen de nachtfotografie. 

Star tracker
In de wereld van astrofotografie draait 
alles om lange sluitertijden zodat er 
zoveel mogelijk licht op de sensor valt. 
Bij astrofotografie zonder star tracker 
ben je gebonden aan een maximale 
sluitertijd, afhankelijk van het aantal 
millimeters van je objectief. Dit heeft de 
maken met de draaiing van de aarde. 
Hierdoor kunnen sterren kleine streepjes 
worden. Met een star tracker ben je niet 
gebonden aan een maximale sluitertijd.

Een star tracker volgt de baan van de 
sterren en compenseert daarmee de 
draaiing van de aarde. Hierdoor kan 
je een minutenlange sluitertijd kiezen 
zonder dat sterren streepjes worden. 
Zo kun je ontzettend lang belichten 
waardoor je ISO-waarde lager kan blijven 
en je diafragma kleiner kan. Hierdoor 
krijg je minder ruis en kan je meer details 
en scherpte vastleggen. De tracker 
monteer je op het statief. Er zijn trackers 
die een mechanische werking hebben 
en trackers die op accu en/of netstroom 
werken. 

Woon je op het noorderlijk halfrond, 
dan kan je de star tracker uitlijnen op de 

Poolster. Dat is een nauwkeurig klusje. 
Dit bepaalt namelijk hoe goed je tracker 
daadwerkelijk de sterren volgt. Bij een 
niet goed uitgelijnde tracker zie je sneller 
star trails.

Nadat je je star tracker hebt opgesteld, 
bevestig je je camera bovenop de star 
tracker en kan je aan de slag. Hierbij is 
het belangrijk dat je niet meer je statief 
verplaatst of er per ongeluk tegenaan 
stoot, want dan is je pooluitlijning niet 
meer accuraat. Zorg dat je je statief goed 
neerzet en hem daarna niet meer hoeft te 
verplaatsen. In hoofdstuk 6 lees je meer 
over het onderwerp astrofotografie.

Condensvorming
Je begint vol enthousiasme aan je 
opname en komt er naderhand achter 
dat zich gedurende de opname condens 
heeft gevormd. Condensvorming komt 
voor als de apparatuur kouder wordt dan 
de omgeving. Daar heb je al snel last van 
als je ‘s avonds in een veld of bos staat, 
klaar om de maan, de sterrenhemel of 
het landschap op de gevoelige plaat vast 
te leggen. 

Om ervoor te zorgen dat condens geen 
kans heeft, is het zaak om je apparatuur 
zo lang mogelijk warm te houden. Dit 
kan met een oude sok of een sjaal, maar 
je kunt beter handverwarmers of een 
verwarmingslint gebruiken.

Handverwarmers bevatten een gel die 
warmte vrijgeeft tot wel 50 graden! 
Plaats twee van deze handverwarmers 
met een elastiek om je objectief en het 
houdt je objectief warm gedurende 20 
minuten tot 2 uur lang, afhankelijk van 
het type handverwarmer. Als je gebruik 
maakt van handverwarmers, zorg er dan 
voor dat je er genoeg bij je hebt. 

Je kunt ook voor een verwarmingslint 
kiezen. Een verwarmingslint is speciaal 
gemaakt voor dit probleem en wordt net 
als een handverwarmer om het objectief 
geplaatst. De meeste verwarmingslinten 
hebben een 12V of USB-aansluiting. Bij 
een 12V-aansluiting heb je een grote 
accu nodig. Bij een USB-aansluiting kan 
je er een powerbank op aansluiten.

Gebruik tijdens het fotograferen een 
zonnekap. Een zonnekap zorgt ervoor 
dat de temperatuur minder snel afkoelt.  

Acclimatiseren
Na het fotograferen zal je apparatuur 
koud aanvoelen, ook bij het gebruik van 
handverwarmers of verwarmingslinten. 
Als je met je apparatuur je warme huis 
binnenloopt zal er meteen condens  
gaan vormen. Het is belangrijk dat je 
je apparatuur goed laat wennen aan 
de temperatuur. Laat je apparatuur 
eerst nog even open in je rugzak zitten 
voordat je je apparatuur opbergt.

HOOFDSTUK 1: BENODIGDHEDEN

Links een objectief met dauwlint, 
rechts de Omegon MiniTrack LX3 
star tracker met handverwarmers.
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VERLOOP IN HET 
LICHT

Licht tijdens het fotograferen is ontzettend belangrijk. Hoewel er 
tijdens de nacht veel minder licht te vinden is geldt dit ook voor 
nachtfotografie. In dit hoofdstuk ga je leren op welke tijdstippen je 
erop uit kunt gaan en wat de charme is van deze tijdstippen.

2
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Het gouden uur
Het gouden uur komt twee keer per 
dag voor, namelijk in het uur voor 
zonsondergang en in het uur na 
zonsopkomst. Tijdens het gouden uur 
heb je prachtige warme kleuren, lange 
schaduwen en zacht licht. Je ziet gouden 
randjes verschijnen rondom mensen en 
voorwerpen. 

Fotograferen tijdens het gouden uur 
brengt veel sfeer met zich mee. Het 
doet je denken aan zomer, vakantie 
en romantiek. Het kan jouw foto’s nét 
die wow-factor geven. Als je toch van 
plan bent om in de avond foto’s te gaan 
maken, pak dan zeker dit tijdstip van 
de dag mee. Gedurende het gouden 
uur kan het statief nog even in de tas 
blijven zitten. Er is nog voldoende licht 
waardoor je scherpe foto’s uit de hand 
kunt schieten.

Het gouden uur leent zich goed voor 
silhouetten. Bij een silhouet zie je 
nauwelijks of geen details meer van 
je onderwerp. Het is hierbij belangrijk 
dat de achtergrond lichter is dan de 
voorgrond. Je kunt een silhouet creëren 
door tegen de zon in te fotograferen en 
je opname flink te onderbelichten. Maak 
je nu een foto, dan merk je al snel dat de 
objecten tussen jou en het licht volledig 
zwart zijn geworden: je hebt een silhouet 
gemaakt!

Let tijdens het fotograferen 
in het gouden uur goed op 
de gekozen witbalans. De 
camera zal de warme gloed 
automatisch willen corrigeren 
en maakt je foto een stuk 
koeler qua kleur. De sfeer 
gaat daarmee deels verloren. 
Zet daarom je witbalans op 
voorkeuzestand ‘Bewolkt’ of 
op ‘Schaduw’ om die warme 
gloed van een zonsondergang 
extra te benadrukken.

Door flink te onderbelichten wordt de zon 
een bolletje en zie je een silhouet. Het 
silhouet wordt veroorzaakt doordat het 
licht van achter het onderwerp komt.

HOOFDSTUK 2: VERLOOP IN HET LICHT HOOFDSTUK 2: VERLOOP IN HET LICHT
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Het blauwe uur 
gecombineerd met 
de kleur van de 
straatverlichting 
zorgt voor een mooi 
kleurenspel.

Het blauwe uur
Als het gouden uur in de avond voorbij 
is en de zon écht onder is begint officieel 
de nacht. Het blauwe uur neemt het 
over en dat is hét moment voor de 
nachtfotograaf om erop uit te gaan. De 
lucht kleurt prachtig blauw wat voor een 
spectaculair effect zorgt in je foto’s. Jouw 
onderwerp zal tijdens het blauwe uur uit 
je foto springen. Je kunt je onderwerp 
als het ware in de spotlights zetten. Het 
blauwe uur wordt in de volksmond ook 
wel blue hour genoemd.

Veel mensen zijn zich niet bewust van 
het fenomeen blue hour. Hopelijk kan 
ik jou aansporen om tijdens het blauwe 
uur te fotograferen en er ook écht van te 
genieten.

Balans in het licht
Avond- en nachtfotografie is één 
van de mooiste vormen binnen de 
fotografie. Dit heeft te maken met de 
unieke effecten die je te zien krijgt als 
je fotografeert met een lange sluitertijd. 
Denk aan lichtstrepen, stervorming 
of glad water. Tegelijkertijd is het één 
van de meest technische vormen. Door 
het grote contrastverschil krijg je snel 
last van onder- en overbelichting. Dit 
uit zich in dichtgelopen schaduwen of 
uitgebeten hooglichten. Het krijgen van 
een juiste belichting is meteen de eerste 
grote uitdaging.

Tijdens het blauwe uurtje zit je tussen 
zonsondergang en het zwart van de 
nacht in waardoor je nog een mooie 
balans hebt in het licht. Het contrast 
is nog niet zo groot waardoor je geen 
dichtgelopen schaduwen en uitgebeten 
hooglichten te zien krijgt. Je blijft tijdens 
het blauwe uur vaak net binnen de 30 
seconden sluitertijd. 

Dit heeft als voordeel dat je geen gebruik 
hoeft te maken van de BULB-stand of de 
HDR-techniek. Een enkele belichting is 
voldoende voor een mooi resultaat. Later 
in het boek meer over deze instellingen.

Duur van het blauwe uur
Het wordt het blauwe uur genoemd, 
maar het is niet altijd een uur lang 
zichtbaar. In de winter duurt het 
zo’n 45 minuten en op de langste 
dag van het jaar duurt het 1 uur 
en 18 minuten. Daarnaast kent het 
blauwe uurtje een hoogtepunt. Als 
het blauwe uur haar hoogtepunt 
heeft bereikt neemt het zwart van de 
nacht het al snel over. Zorg daarom 
voor een goede voorbereiding.

HOOFDSTUK 2: VERLOOP IN HET LICHT
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Richting van de zon
Houd rekening met de richting waar de 
zon opkomt en ondergaat. Dit heeft een 
grote invloed op de duur en intensiteit 
van het blauwe uur. 

Fotografeer je in de richting waar de zon 
ondergaat? Dan duurt het wat langer 
voordat het blauwe uur te zien is en 
uiteindelijk haar hoogtepunt bereikt. De 

diepe, blauwe kleur laat dan nog even 
op zich wachten. Wat je vaak ook ziet is 
een klein randje licht boven de horizon. 
Dat is het laatste beetje licht van de dag. 
Zo kan je perfect de overgang van licht 
naar donker in beeld brengen.

Wil je een egaal blauwe uur zien met 
een intense blauwe kleur? Fotografeer 
dan tijdens zonsondergang richting 

het oosten. Daar begint het blauwe uur 
iets eerder en wordt de kleur eerder 
meer intens. Daarnaast heb je ook geen 
last van die lichte band van de zon. De 
blauwe kleur is egaler.

De zon gaat Op in 
het Oosten en Weg 
in het Westen.

Water is een 
dankbaar element bij 
nachtfotografie, vooral 
bij windstil weer.

HOOFDSTUK 2: VERLOOP IN HET LICHT HOOFDSTUK 2: VERLOOP IN HET LICHT
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Deze reeks laat goed zien hoe het 
blauwe uur zich in een korte tijd kan 
vormen en waarom een goede timing en 
voorbereiding essentieel is. 

Op de volgende pagina zie je het 
eindresultaat na een leuk avondje 
fotograferen bij de Koppelpoort. Het is 
een HDR foto bestaande uit 3 foto’s: 1 
foto overbelicht, 1 foto goed belicht en 
1 foto onderbelicht. Deze foto is rond 
19:25u gemaakt tijdens het hoogtepunt 
van het blauwe uur. Deze drie foto’s 
zijn samengevoegd en nabewerkt in 
het programma Adobe Lightroom. Het 
resultaat is een foto waarbij er geen 
over- en onderbelichting te zien is. De 
belichting is volledig in balans.

Tijdlijn
Je ziet hier een tijdlijn van 15 oktober. We 
zijn in Amersfoort bij de Koppelpoort. 
Aan de hand van deze drie foto’s krijg 
je een indruk van hoe het blauwe uur 
verloopt en hoe snel het kan gaan. Het 
blauwe uur duurt op deze dag zo’n 45 
minuten.

18:35u
Over 10 minuten gaat de zon onder. Je 
ziet er helaas niets van, want het is een 
avond met enkel grijze bewolking. Ik 
ben ruim op tijd voor het blauwe uur en 
wacht rustig tot het steeds donkerder 
wordt. Om 18:35u maak ik mijn eerste 
foto.

18:50u
We gaan 15 minuten vooruit in de tijd. 
Om 18:50u is de zon 5 minuten onder, is 
het een stukje donkerder geworden en 
is de straatverlichting aan. Er zit meteen 
meer sfeer in de foto. De blauwe kleur 
wordt steeds beter zichtbaar, maar heeft 
nog niet het hoogtepunt bereikt.

19:05u
Opnieuw 15 minuten later is ook de 
verlichting van de Koppelpoort aan. Door 
de verlichting springt de Koppelpoort er 
goed uit en is er een mooie balans te zien 
in het licht. De lucht is nu ook prachtig 
blauw geworden waardoor het plaatje 
compleet is.

Experimenteer met de sluitertijd
Het blauwe uurtje vormt de 
overgang van licht naar donker. 
Je zal daar steeds je sluitertijd op 
aan moeten passen. Je begint 
bijvoorbeeld met een sluitertijd 
van 2 seconden. 10 minuten 
later kan dit 10 seconden zijn en 
20 minuten later kan dit zelfs 25 
seconden zijn. Blijf altijd goed je 
lichtmeter in de gaten houden en 
pas je sluitertijd regelmatig aan om 
een juiste belichting te krijgen.

Dit is het resultaat na een avond foto’s 
maken. Het is een HDR foto bestaande
uit 3 foto’s, bewerkt in Adobe Lightroom.

HOOFDSTUK 2: VERLOOP IN HET LICHT
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Tijden van het blauwe uur
Timing is ontzettend belangrijk. Het is 
enorm vervelend als je nét te laat bent 
voor het perfecte moment. Hoe kom je 
erachter wanneer het blauwe uur begint 
en eindigt? Hier kan je handige apps en 
websites voor raadplegen, te beginnen 
met  de website BlueHourSite.com.

De website BlueHourSite.com vertelt je 
precies wanneer het blauwe uur begint 
en eindigt, zowel in de ochtend als in 
de avond. Deze tijden kan je overal ter 
wereld bekijken en je kunt een datum 
naar keuze invullen. Ga je binnenkort 
naar Parijs en wil je de Eiffeltoren in het 
blauwe uur fotograferen? Vul dan in 
Parijs, selecteer de gewenste datum en 
noteer de tijden die tevoorschijn komen. 
De website laat ook de tijden van de 
zonsopkomst en zonsondergang zien 
zodat je ook in het gouden uur kunt 
fotograferen. 

Planning
Een goede voorbereiding is de helft van 
het werk. Dit geldt voor nachtfotografie 
in het algemeen. Wees op tijd op je 
locatie, zet je apparatuur alvast op en 
bekijk mogelijke composities. Maak veel 
foto’s zodat je achteraf veel keus hebt. 

Een goede planning gaat verder dan 
dat. Scout bijvoorbeeld naar mogelijke 
locaties en valkuilen op Google Maps. 

Ga je naar de stad? Houd dan rekening 
met een mogelijk langere reistijd en met 
parkeren. Fotografeer je een verlicht 
onderwerp? Op veel bekende plekken 
gaat het licht vanaf een bepaalde tijd 
uit. Je moet waarschijnlijk een paar keer 
terug voordat je de perfecte foto hebt.

Photopills maakt plannen 
makkelijk
Planning wordt bij landschaps- en 
nachtfotografie vaak onderschat. Een 
goede planning stelt je in staat om 
jouw idee tot werkelijkheid te brengen. 
Helaas wordt planning vaak genegeerd, 
omdat het te ingewikkeld zou zijn of 
omdat je simpelweg niet over de juiste 
gereedschappen beschikt. Dat is waar de 
app Photopills om de hoek komt kijken. 
De app bevat alle gereedschappen die 
elke fotograaf nodig heeft.

De mogelijkheden worden in de app 
weergegeven als modules, zogenaamde 
‘pills’, variërend van het eenvoudig 
berekenen van de juiste instellingen tot 
het voorspellen van de exacte positie 
van de zon en maan. Ik ga een aantal van 
deze modules langs.

Module Planning
In de module Planning kan je een locatie, 
datum en tijd instellen om vervolgens de 
positie van de zon en maan te kunnen 
bekijken vanaf jouw positie. Wil je de 

maan op het puntje van een kerktoren 
fotograferen, dan kan je dat in deze 
module plannen.

Module Zon en Maan
In de modules Zon en Maan vind je 
alle belangrijke gebeurtenissen van de 
dag zoals de tijden van de opkomst- en 
ondergang van de zon en maan, het 
gouden en blauwe uur en schemering. 

Rekenmachines
Of je nu belichting, hyperfocale afstand, 
scherptediepte of belichtingstijd voor 
lange sluitertijden wilt berekenen, het 
kan in Photopills. Er is zelfs een tool voor 
het berekenen van een timelapse. 

Photopills is het Zwitserse 
zakmes voor fotografen.

Voor sterrenliefhebbers
Er zijn drie modules aan sterrenfotografie 
gewijd. Zo kan je actieve en aankomende 
meteorenregens opzoeken en bekijken 
hoeveel vallende sterren er per uur 
kunnen vallen. Je kunt uitrekenen wat 
je maximale sluitertijd mag zijn om te 
voorkomen dat sterren streepjes worden 
en je kunt van tevoren zien hoe je star 
trail foto eruit zal zien.

Let niet op het weerbericht
Op een heldere avond kan je de 
overgang van licht naar donker in 
beeld brengen en misschien zelfs 
nog wat sterren meepakken. Maar, 
ook als het bewolkt is kan je prima 
fotograferen tijdens het blauwe 
uur. De blauwe kleur is ondanks de 
bewolking aanwezig. 

Laat je niet tegenhouden door het 
weerbericht, want op locatie kan 
het helemaal omdraaien. Soms ga 
je drie keer naar buiten en kom je 
teleurgesteld thuis, maar de vierde 
keer kan je een klapper maken 
die je alle andere pogingen doet 
vergeten. Daarnaast kan bewolking 
een hoop dynamiek aan je foto 
toevoegen. Een ding is zeker: als je 
thuis blijft heb je helemaal niets. 

Augmented reality
De mooiste functie van deze app is de 
augmented reality. Als je je smartphone 
voor je houdt en rond beweegt, kan je 
precies zien waar de Melkweg, de zon 
of de maan zich bevinden ten opzichte 
van jouw positie. Door met je vinger 
over het scherm te scrollen kan je de tijd 
veranderen en zien hoe alles evolueert, 
perfect voor compositie en planning.

HOOFDSTUK 2: VERLOOP IN HET LICHT HOOFDSTUK 2: VERLOOP IN HET LICHT
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Zwart van de nacht
Er is geen spoor meer van de zon te 
bekennen en de blauwe kleur is uit de 
lucht verdwenen. De lucht is pikzwart 
geworden. Dat is het zwart van de nacht. 
Fotograferen in het zwart van de nacht 
brengt een bijzondere sfeer met zich 
mee, samen met de nodige uitdagingen, 
zowel voor jou als voor de camera.

Een van die uitdagingen is scherpstellen. 
Jouw camera zal moeite krijgen met 
scherpstellen, omdat er te weinig licht is. 
Ook jij, de fotograaf, zal moeite hebben 
met het gebrek aan licht. Het wordt 
lastiger om de knoppen te vinden op 
de camera en om je camera in te stellen. 
Het hebben van een lampje en het goed 
leren kennen van jouw camera is een 
must.

Een tweede uitdaging is het grote 
contrastverschil. Je camera loopt in het 
zwart van de nacht simpelweg tegen 
beperkingen aan. Je krijgt snel last 
van uitgebeten hooglichten en van 
dichtgelopen schaduwen. Dit houdt 
in dat je bijvoorbeeld geen etalage 
in kunt kijken door overbelichting of 
dat de schaduwen volledig zwart zijn 
geworden. Er zijn geen details meer 
zichtbaar. Dit valt lastig te herstellen in 
de nabewerking. Met de HDR-techniek 
word je de beperkingen van je camera 
de baas. In hoofdstuk 4 lees je meer over 
de HDR-techniek.

Er mag best wat onder- of overbelichting 
in je foto aanwezig zijn. Soms is het 
helemaal niet storend en die grote 
contrasten zijn zeker geen reden om 

naar huis te gaan. Het zwart van de nacht 
geeft soms een duistere, maar ook een 
mysterieuze uitstraling aan jouw foto’s. 
Onderwerpen die uitermate geschikt 
zijn om te fotograferen in het zwart 
van de nacht zijn bijvoorbeeld mooi 
verlichte architectuur of onderwerpen 
in combinatie met water. Door de zwarte 
achtergrond lijkt je onderwerp uit de 
foto te springen of zelfs te ‘zweven’. 

Fotografeer in RAW om het optimale 
uit jouw foto te halen. Door in 
RAW te fotograferen kan je zonder 
kwaliteitsverlies je witbalans 
aanpassen en makkelijker onder- of 
overbelichting corrigeren.

Het onderwerp komt mooi los van de 
achtergrond tijdens het zwart van de nacht.

De linkerfoto is gemaakt in het 
blauwe uur en de rechterfoto in 
het zwart van de nacht. Deze foto’s 
geven goed weer wat de charme 
is van beide tijdstippen. Het 
onderwerp, de Sint Nicolaaskerk te 
Amsterdam, is op precies dezelfde 
manier gefotografeerd, maar er zit 
45 minuten tussen. De sfeer van 
elke foto is compleet anders en dat 
is puur te danken aan het tijdstip.

HOOFDSTUK 2: VERLOOP IN HET LICHT
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DOE-OPDRACHT 1
‘VERLOOP IN LICHT’
Het is nu tijd om de theorie in praktijk te 
brengen. Doe-opdracht 1 van hoofdstuk 
2 luidt: fotografeer het verloop in licht. 

Je bent volledig vrij om je onderwerp te 
kiezen, zolang de fotoreeks het verloop 
in licht laat zien. Begin met fotograferen 
tijdens het gouden uur, wacht vervolgens 
op het blauwe uur en blijf dan nog even 
hangen voor het zwart van de nacht.

DOE-OPDRACHT 2
‘HET BLAUWE UUR’
De tweede doe-opdracht van hoofdstuk 
2 luidt: maak een foto in het blauwe uur. 
Als je naar je foto kijkt moet meteen 
duidelijk worden dat de foto tijdens het 
blauwe uur gemaakt is. Je bent vrij om 
het onderwerp te kiezen. 

Daag jezelf uit bij beide opdrachten en 
wees niet bang om fouten te maken! 
Fouten maken mag en van je fouten leer 
je tenslotte het meest. Ik wens je veel 
succes!

Tips om de opdracht uit te voeren
• Kijk op Bluehoursite.com of de Photopills 
app om de tijden van zonsondergang en 
het blauwe uur te bekijken;
• Kies een zo laag mogelijke ISO-waarde 
om ruis te voorkomen;
• Kies een diafragma tussen f 8 en f 13 
voor de meeste scherpte;
• Blijf vervolgens goed je lichtmeter in 
de gaten houden. Probeer de sluitertijd 
zo in te stellen dat je lichtmeter in het 
midden staat. Je zal zien dat je sluitertijd 
steeds langer wordt, omdat het steeds 
donkerder wordt. Pas hierop je sluitertijd 
aan.

FEEDBACK 
ONTVANGEN?
of jouw foto’s met andere fotografen 
delen? Word dan lid van onze gratis 
Facebookgroep ‘Avondfotografie - 
Avond & Nacht’.

Deel je foto’s via Instagram
Gebruik #Avondfotografie en wie weet 
plaatsen wij jouw foto in de spotlights!

@Avondfotografie.nl
#Avondfotografie



EFFECTEN VAN
NACHTFOTOGRAFIE

Fotograferen in de nacht brengt leuke effecten met zich mee. Het zijn 
effecten die nachtfotografie creatief, leuk en uitdagend maken. Elke 
foto die je maakt is een verrassing. 

In dit hoofdstuk kom je te weten wat deze effecten zijn en hoe je deze 
tevoorschijn krijgt. Zo worden jouw foto’s geen verrassingen meer, 
maar weet je effectief hoe je deze effecten kunt toepassen. Je zal 
ontdekken dat je een wereld aan mogelijkheden hebt. 
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De lichtstrepen lopen mooi het beeld in. Je ziet 
hier lichtstrepen van een vrachtwagen. Dat zie je 
aan de extra lichtstreep aan de bovenkant.

Lichtstrepen fotograferen
Als je denkt aan nachtfotografie, dan 
denk je aan lichtstrepen. Dit is één van 
de effecten die nachtfotografie leuk en 
uniek maken. Het is tenslotte iets wat je 
niet met eigen ogen kunt zien. Je ziet het 
pas nadat de foto is gemaakt waardoor 
het resultaat altijd een verrassing blijft.

Lichtstrepen worden zichtbaar als je 
fotografeert met een lange sluitertijd. 
Dit komt doordat de camera licht 
registreert en als dat licht beweegt 
tijdens een opname, dan legt de camera 
die beweging vast. Hoe langer de 
sluitertijd, hoe meer lichtstrepen je kunt 
vastleggen. 

Timing is ontzettend belangrijk bij het 
vastleggen van lichtstrepen. Om een 
rustig beeld te creëren wil je dat de 
lichtstrepen zo lang mogelijk zijn en niet 
halverwege het beeld abrupt stoppen. 
Laat het licht je beeld inkomen en er ook 
weer uitvloeien. Analyseer bijvoorbeeld 
het verkeer en maak de foto als de 
stoplichten op groen springen. Wacht 
geduldig op het juiste moment.

De lengte van je sluitertijd bepaalt hoe 
lang de lichtstrepen zullen worden. Welke 
sluitertijd je nodig hebt is afhankelijk 
van de snelheid van je onderwerp en het 
aanwezige licht. Varieer ter plekke met 
de sluitertijd. Dit kan 5 seconden zijn, 

10 seconden of zelfs 100 seconden! Het 
vinden van de juiste sluitertijd kan een 
aantal pogingen in beslag nemen. 

Geschikte locaties
Geschikte locaties om lichtstrepen te 
fotograferen zijn bijvoorbeeld snelwegen 
of drukke kruispunten, een kermis of een 
spoorwegovergang. Een vuurwerkshow 
kan ook heel gaaf zijn. Dit zijn plekken 
waar veel dynamiek en kleur te vinden 
is en waar je gegarandeerd leuke foto’s 
kunt maken met lichtstrepen. 

Let op elke locatie goed op je compositie. 
Kies voor verschillende standpunten 
en composities zodat je weet wat het 
mooist is voor je foto. Voorkom een 
wirwar aan lichtstrepen en creëer rust. 

Belangrijk bij het fotograferen van 
lichtstrepen
Je fotografeert met een lange sluitertijd 
en dat betekent dat je een stevig statief 
moet gebruiken. Gebruik het statief in 
combinatie met een afstandsbediening 
of de zelfontspanner. Hiermee voorkom 
je bewegingsonscherpte dat veroorzaakt 
wordt door het afdrukken van de foto 
met je hand. Zet ook de beeldstabilisatie 
uit op je objectief. Maak je gebruik van 
de zelfontspanner? Vergeet dan niet om 
de tijd van de zelfontspanner mee te 
rekenen in je timing. Doe je dit niet, dan 
heb je kans op onderbroken lichtstrepen.

Instellingen
Stel een zo laag mogelijke ISO-waarde 
in om ruis te voorkomen en stel 
het diafragma in naar de gewenste 
scherptediepte. Kies een diafragma 
tussen f 8 en f 13 voor veel scherptediepte 
en een diafragma van f 5.6 of lager voor 
weinig scherptediepte. Stel vervolgens 
de sluitertijd in die je nodig hebt om een 
goede belichting te krijgen. Dit doe je 
door goed naar je lichtmeter te kijken. 
 
Vind je fotograferen in de M-stand lastig? 
Fotografeer dan in de S/TV-stand op je 
camera, de sluitertijdvoorkeuze. Hiermee 
kies je zelf de gewenste sluitertijd, 
maar kiest de camera automatisch het 
diafragmagetal en ISO-waarde voor een 
correcte belichting. 

Let op overbelichting
Hoe langer de sluitertijd, hoe groter 
de kans op overbelichting. Als je foto 
overbelicht is, maak dan je sluitertijd 
korter of kies een hoger diafragma-getal 
om je foto donkerder te maken. Met 
name koplampen van auto’s kunnen 
behoorlijk fel schijnen waardoor je foto 
overbelicht kan raken. 

Omdat de omstandigheden elke keer 
anders zijn en de instellingen per 
objectief kunnen verschillen, is het 
belangrijk om veel met deze instellingen 
te experimenteren.

HOOFDSTUK 3: EFFECTEN NACHTFOTOGRAFIE HOOFDSTUK 3: EFFECTEN NACHTFOTOGRAFIE
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Je wilt het liefst geen volledig bewolkte 
lucht of een strakblauwe hemel. Dit 
kan al snel saai worden. Je wilt hier en 
daar plukjes wolken die met een lekker 
gangetje door je beeld vliegen. Dankzij 
de lange sluitertijd zal het vanzelf gaan 
vervagen, afhankelijk van de lengte van 
je sluitertijd en de snelheid waarmee het 
beweegt. Ook hier geldt: experimenteer 
met de sluitertijd totdat je de gewenste 
effecten te zien krijgt. De sluitertijd kan 
variëren van een 1/2 seconde tot zelfs 
enkele minuten!

‘s Nachts kan je gemakkelijk met 
een lange sluitertijd fotograferen. 
Het is tenslotte donker. Wil je 
overdag met een lange sluitertijd 
fotograferen, dan worden je foto’s 
snel overbelicht. Daarom wordt er 
overdag veel met ND/grijsfilters 
gewerkt.  Dit zijn filters die tot 
wel 10 stops aan licht kunnen 
tegenhouden waardoor lange 
sluitertijden overdag mogelijk zijn.

is een lange sluitertijd, maar ook veel 
doortekening in de lucht en een goede 
zucht wind die de wolken snel door je 
beeld laten bewegen. 

Dit effect zie je niet alleen bij water 
en wolken. Dit effect zie je ook terug 
bij bijvoorbeeld vlaggen, voertuigen, 
bomen en zelfs mensen. Alles wat je ziet 
bewegen kan met de juiste sluitertijd als 
schim worden vastgelegd zoals je ziet in 
de derde foto. Er is gefotografeerd met 
een sluitertijd van een halve seconde.

Laat ik eens beginnen met stromend 
water. Door een lange sluitertijd wordt 
stromend water fluweelzacht en kan je 
water zelfs in ijs veranderen. Daar hoeft 
het niet voor te vriezen. Wat een camera 
registreert is licht. Water geeft natuurlijk 
geen licht, maar wat water wel doet is 
licht reflecteren. Dat is wat de camera 
zal vastleggen: het licht dat reflecteert 
op het water. Hoe langer je de sluitertijd 
hebt ingesteld, hoe gladder het water 
wordt, afhankelijk van hoe rustig of hoe 
wild het water is.

Het is niet zo dat je met een lange 
sluitertijd een reflectie kunt laten zien. 
Wil je een spiegelgladde reflectie in 
het water, dan moet het water op dat 
moment ook echt spiegelglad zijn.
 
Een andere manier om dynamiek aan een 
foto toe te voegen is door te fotograferen 
als de wolken flink in beweging zijn. 
Doordat de wolken bewegen tijdens 
het maken van de foto zullen ze eruit 
zien als zijde. De textuur is dan uit de 
wolken verdwenen. Wat je nodig hebt 

Een van de grootste uitdagingen binnen 
de fotografie is het overbrengen van een 
gevoel of bepaalde ervaring op beeld. 
Wat beweegt in realiteit wordt vaak 
bevroren. Met behulp van een lange 
sluitertijd kan je toch een gevoel van 
beweging en dynamiek overbrengen. 
Door een bewegend onderwerp met 
de juiste sluitertijd te fotograferen zal 
je namelijk bewegingsonscherpte gaan 
zien. Dit zorgt ervoor dat we het ook als 
beweging ervaren als we naar de foto 
kijken. 
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Stervorming
Wat nachtfotografie zo leuk maakt is dat je 
naast het laten zien van de werkelijkheid 
met gemak de werkelijkheid kunt 
veranderen. Stervorming is één manier 
om dit te doen. Wat is stervorming in 
nachtfotografie en waardoor wordt dit 
veroorzaakt?

Bij stervorming zie je een normale 
lichtbron zoals een lantaarnpaal terug als 
een stervorm in je foto. Vaak kan je zelf al 
zien of een lichtbron een ster wordt door 
te knijpen met je ogen. Je kunt het nu 
misschien al raden: stervorming wordt 
veroorzaakt door het diafragma. 

Voorkomen en toepassen
Stervorming komt voor als je fotografeert 
met een klein diafragma. Dat is een 
hoog f-getal zoals f 16 of f 22. Begin 
bij een diafragma van f 11 en draai je 
diafragma steeds verder dicht totdat je 
het gewenste resultaat te zien krijgt. Hoe 
kleiner jouw diafragma is, hoe meer de 
stervorming zal toenemen.

Als je sterren niet mooi vindt en dit wilt 
voorkomen, fotografeer dan met een 
open diafragma. Dat is een laag getal 
zoals f 8, f 5.6 of lager. Waarom je sterren 
zou willen voorkomen, is omdat het 
af kan leiden van wat je wilt laten zien 
of omdat je het simpelweg geen mooi 
effect vindt. Aan de andere kant kan het 

een bijzonder creatief effect vormen in je 
foto’s.

Vorm van je stervorming
Hoe de stervorming eruit zal zien 
verschilt per lichtbron en per objectief. 
Niet elke lichtbron wordt namelijk 
een ster. De vorm van je stervorming 
ligt voornamelijk aan de hoeveelheid 
lamellen, de ‘gordijntjes’ waaruit jouw 
diafragma bestaat. Uit hoe meer 
lamellen jouw diafragma bestaat, hoe 
meer ‘stralen’ de ster zal hebben. Als 
je thuis drie verschillende objectieven 

hebt, krijg je hoogstwaarschijnlijk drie 
verschillende stervormingen te zien. 

Leuk fotografie-feitje: in bovenstaande 
foto zie je dat de stervorm maar liefst 
18 stralen heeft. Nu denk je wellicht dat 
het diafragma uit 18 lamellen bestaat. 
Dat is echter niet zo. Als het diafragma 
een oneven aantal lamellen heeft, dan 
produceert dat diafragma een stervorm 
met twee keer het aantal stralen. Dit 
komt doordat je bij een even aantal 
bladen een overlap van de stralen te zien 
krijgt.

HOOFDSTUK 3: EFFECTEN NACHTFOTOGRAFIE
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Om een duidelijk bokeh-effect 
te krijgen moet je letten op het 
volgende:
• Fotografeer bij voorkeur met een 
lichtsterk objectief;
• Kies een zo open mogelijk 
diafragma ( f 3.5, f 2.8 of lager)
• Kies een lange brandpuntsafstand 
(minimaal 50 mm);
• Houd de afstand tot het onderwerp 
klein;
• Houd de afstand tussen het 
onderwerp en achtergrond groot;
• Let op de vorm van het diafragma 
(hoe ronder het diafragma, hoe 
ronder de bollen).

Het is ontzettend belangrijk dat je 
goed op alle punten let tijdens het 
fotograferen. Doe je dit niet, dan is 
de kans groot dat het bokeh-effect 
minimaal of niet te zien is.

Bokeh-effect
Bij het bokeh-effect zie je ronde bolletjes 
in de voor- of achtergrond van je 
foto. Het woord bokeh komt van het 
Japanse woord ‘boke’ wat onscherpte 
betekent. Bokeh is dus niets meer dan de 
onscherpte die je vaak in de achtergrond 
van je foto ziet. Verwar het echter niet 
met scherptediepte. Scherptediepte 
is het gebied in een foto dat scherp is. 
Bokeh zegt meer over de kwaliteit van 
de onscherpte. Bij scherptediepte heb je 
veel of weinig scherptediepte. Bij bokeh 
heb je een drukke of rustige achtergrond. 
Het is met elkaar verbonden, maar toch 
verschillend van elkaar.

Over het algemeen spreekt men over 
mooie bokeh als er een verloop in kleur 
en een rustige, egale voor- of achtergrond 
te zien is. Met bokeh in de achtergrond 
kan je het onderwerp losmaken en de 
aandacht op je onderwerp plaatsen. Met 
bokeh in de voorgrond kan je diepte in 
je foto brengen. Als je geen mooie bokeh 
ziet, dan leidt de voor- of achtergrond 
af van wat je wilt laten zien. Het wordt 
storend en maakt je foto onrustig. 

Bokeh komt zowel overdag als ‘s avonds 
voor. Het komt voor als er hooglichten 

of kleine puntjes van licht in de voor- of 
achtergrond aanwezig zijn. Dat kunnen 
lampen zijn, maar ook regeldruppels 
in het gras of licht dat door de bomen 
schijnt.

Diafragma
Het bokeh-effect komt tevoorschijn als 
je fotografeert met een open diafragma. 
Door het open diafragma krijg je een 
wazige achtergrond te zien (weinig 
scherptediepte). Daar zit bokeh verstopt. 
Een lichtsterk objectief heeft hierbij de 
voorkeur, omdat je met een diafragma 
van f 1.8 of f 2.8 meer bokeh te zien krijgt 
dan bij f 4.5 of f 5.6. 

Doordat je bij een zo open mogelijk 
diafragma meer bokeh krijgt kan je 
de camera handmatig instellen of op 
de diafragmavoorkeuze zetten, de A/
AV-stand. In beide standen kan je het 
diafragmagetal vastzetten. Fotografeer 
je in de handmatige stand, dan moet je 
zelf de juiste sluitertijd en ISO-waarde 
kiezen voor een goede belichting. Bij 
de diafragmavoorkeuzestand doet de 
camera dit zelf.

Niet geheel onbelangrijk is de vorm van 
jouw diafragma. Jouw diafragma bestaat 

uit lamellen. Uit hoe meer lamellen 
jouw diafragma bestaat, hoe ronder 
jouw diafragma is, hoe ronder de bollen 
zullen worden. Heeft jouw objectief 
een zeshoekig diafragma, dan zul je 
dit duidelijk terug zien. Vind jij bokeh 
belangrijk, dan is dit een belangrijk punt 
om op te letten. Objectieven die mooie 
bokeh laten zien zijn objectieven met 
zeven lamellen of meer.

Objectief
Niet alleen een lichtsterk objectief 
vergroot de kans op bokeh. Het verschilt 
ook per brandpuntsafstand. Bij een 
groothoekobjectief is het veel lastiger 
om een onscherpe achtergrond te 
krijgen dan bij een zoomobjectief. Neem 
een objectief met minimaal 50 mm.

Afstand tot onderwerp en achtergrond
De afstand tussen de camera en 
het onderwerp, plus de afstand van 
het onderwerp tot de achtergrond, 
hebben een enorme invloed op de 
scherptediepte en bokeh. Houd de 
afstand tot het onderwerp klein. Kruip 
dus dicht op je onderwerp met de 
camera. Houd de afstand tussen het 
onderwerp en de achtergrond zo groot 
mogelijk.

Wist je dat ze in de 
Oosterse cultuur meer 
oog hebben voor de 
achtergrond dan voor 
het onderwerp?

Scherptediepte

Bokeh

HOOFDSTUK 3: EFFECTEN NACHTFOTOGRAFIE
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Wist je dat...
Je zelf invloed kunt hebben op de vorm 
van je bokeh? 

Het bokeh-effect zal van nature bestaan 
uit de vorm van je diafragma. Dit kan rond 
zijn of een negenhoek, afhankelijk van 
het objectief waarmee je fotografeert. 
Wil je een ander figuur hebben, dan 
zul je de basisvorm van het diafragma 
moeten gaan veranderen. Dat lijkt heel 
lastig, maar gelukkig kan je de camera 
voor de gek houden met een simpele 
en creatieve toepassing. Je gebruikt 
namelijk een zogenaamde bokeh-kit, 
een hulpmiddel waarmee je gemakkelijk 
de vorm van je bokeh kunt veranderen.

De bokeh-kit plaats je voorop het 
objectief. Door de bokeh-kit komt het 
licht op de sensor door het figuurtje wat 
je kiest. Het figuurtje wat je voorop het 
objectief plaatst is dan als het ware het 
nieuwe diafragma waar je camera mee 
gaat werken. Als die vorm een vlinder 
is zal je een vlindervormig bokeh-effect 
zien.

Voor meer informatie over het maken 
van bokeh-figuurtjes, neem dan een 
kijkje op: 

www.avondfotografie.nl/bokeh-kit

Zoom burst
Inzoomen of uitzoomen terwijl je een foto 
maakt: dat is de zoom burst techniek. Je 
gebruikt deze techniek als je beweging 
en actie aan een foto wilt toevoegen. Het 
onderwerp zal je als het ware tegemoet 
springen. Een zoom burst foto maak je 
met een lange sluitertijd, dus fotografeer 
vanaf statief of een stabiele ondergrond. 
Dit zal je helpen om de lijnen die je gaat 
maken strak te houden.

Het geheim van een goede zoom 
burst foto is dat je met een constante 
snelheid soepel in- of uit zoomt. Dit 
in- of uitzoomen doe je aan het begin 
of aan het eind van je opname. Is jouw 
opname 5 seconden, zoom dan in- of 
uit in de eerste of laatste twee seconden 
van je opname. Dit geeft jouw camera 
voldoende tijd om jouw onderwerp 
scherp in beeld te brengen. Je kunt ook 
gedurende de complete opname in- of 
uitzoomen. Dat geeft een mooie wirwar 
aan lichtstrepen. In- of uitzoomen geven 
allebei een ander effect. 

Kleuren, lichten en patronen zijn 
dankbare onderwerpen voor een zoom 
burst foto. Probeer het eens op een glas 
in lood raam in een kerk, een kerstboom 
of sfeerverlichting op straat. Het zal je 
abstracte, kleurrijke foto’s opleveren. 
Kies een onderwerp uit wat je leuk vind 
en ga daarmee experimenteren. 

https://avondfotografie.nl/bokeh-kit-figuurtjes-online-cursus/
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DOE-OPDRACHT 1
‘LICHTSTREPEN EN 
STERVORMING’
De eerste doe-opdracht van hoofdstuk 
3 luidt: fotografeer lichtstrepen en laat 
stervorming zien in één foto. Het is een 
uitdaging om deze twee effecten in éen 
nachtfoto te laten zien, maar gemakkelijk 
te bereiken met de juiste instellingen.

Tips om de opdracht uit te voeren
• Stel een zo laag mogelijke ISO-waarde 
in om ruis te voorkomen;
• Stel het diafragma in op f 13, f 16 of 
hoger voor een duidelijke stervorming;
• Stel als laatst een lange sluitertijd in. 

Let goed op je lichtmeter bij het instellen 
van de sluitertijd en vergeet niet om met 
deze instellingen te experimenteren om 
te zien wat de effecten zijn.

Door de lage ISO-waarde en het hoge 
diafragma-getal kan het zijn dat je een 
sluitertijd moet instellen die langer is dan 
30 seconden voor een goed belichte foto. 
Gebruik hiervoor de BULB-stand met 
afstandsbediening. Lukt fotograferen in 
de BULB-stand niet? Verhoog dan je ISO-
waarde.

DOE-OPDRACHT 2
‘BOKEH EFFECT’
De tweede doe-opdracht van hoofdstuk 
3 luidt: laat het bokeh-effect zien. Het 
onderwerp van je foto mag je zelf kiezen.

Tips om de opdracht uit te voeren
• Kruip dicht op je onderwerp;
• Plaats je onderwerp zo ver mogelijk van 
de achtergrond af;
• Zorg voor lichtjes in de achtergrond, 
bijvoorbeeld kerstverlichting;
• Kies een lang brandpuntsafstand van 
minimaal 50 mm of meer;
• Kies een zo open mogelijk diafragma-
getal (laag f-getal).

FEEDBACK 
ONTVANGEN?
of jouw foto’s met andere fotografen 
delen? Word dan lid van onze gratis 
Facebookgroep ‘Avondfotografie - 
Avond & Nacht’.

Deel je foto’s via Instagram
Gebruik #Avondfotografie en wie weet 
plaatsen wij jouw foto in de spotlights!

@Avondfotografie.nl
#Avondfotografie



INSTELLINGEN
NACHTFOTOGRAFIE

Nachtfotografie is erg technisch. Er is veel kennis nodig over de 
instellingen en het gebruik van jouw camera voor het mooiste 
resultaat. In dit hoofdstuk ga ik de instellingen voor nachtfotografie 
bespreken.

Het is belangrijk dat je de camera in de handmatige stand zet. Zo ben 
je niet afhankelijk van de automatische stand van de camera en heb je 
het eindresultaat volledig zelf in de hand. Fotograferen in de M-stand 
betekent dat je alle instellingen zelf instelt. Je krijgt geen hulp meer 
van de camera. Daarom zullen we beginnen met de basis: sluitertijd, 
diafragma en ISO. Deze informatie kan je in alle typen fotografie 
toepassen.

4
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Hoe weet je welke sluitertijd je nodig 
hebt? 
Stel jezelf eerst eens de vraag: wil 
ik beweging bevriezen of wil ik 
bewegingsonscherpte laten zien? Het 
antwoord op deze vraag bepaalt voor 
een groot deel welke sluitertijd je nodig 
hebt. Als je beweging wilt bevriezen, 
kies dan een korte sluitertijd. Wil je 
bewegingsonscherpte laten zien, kies 
dan een lange sluitertijd. De juiste 
sluitertijd is afhankelijk van de snelheid 
van je onderwerp en de mate van het 
effect dat je wilt bereiken. Onderstaande 
illustratie geeft je een idee.

Wat ook erg belangrijk is is het aanwezige 
licht. Je foto moet natuurlijk wel goed 
belicht zijn. Een handig hulpmiddel om 
te controleren of je een goede belichting 
krijgt is door te kijken naar je lichtmeter. 
De lichtmeter in het midden of op 0.0 is 
een goed uitgangspunt voor een juiste 
belichting. Welke sluitertijd je ook kiest, 
je moet proberen om in het midden 
van de lichtmeter uit te komen. Dat lukt 
misschien niet altijd meteen. Pas in dat 
geval je diafragma of ISO-waarde aan.

Sluitertijdregel
Er is een bepaalde regel, eigenlijk meer 
een richtlijn. Als je fotografeert met 
een brandpuntsafstand van 200 mm, 
fotografeer dan met een minimale 
sluitertijd van 1/200. Fotografeer je 
op 50 mm, kies dan een minimale 
sluitertijd van 1/60. Als je deze richtlijn 
niet hanteert, dan wordt de kans op 
bewogen foto’s groter. 

Belichtingsdriehoek
Sluitertijd, diafragma en ISO vormen 
samen de belichtingsdriehoek. Deze 
instellingen moeten continu in balans 
zijn. Verander je één instelling, dan 
verandert die balans. Je moet altijd 
meerdere instellingen aanpassen om tot 
het gewenste resultaat te komen.

Met de sluitertijd kan je de belichting 
controleren, maar je kan er ook leuke 
effecten mee creëren. Ga ermee aan de 

slag en experimenteer! Je hebt meer 
mogelijkheden dan je wellicht zou 
denken.

Hoe stel ik mijn sluitertijd in?
De automatische stand stelt de 
sluitertijd automatisch voor jou in. 
Echter krijg je in de automatische 
stand in de meeste gevallen niet 
het gewenste resultaat, omdat 
de camera niet precies weet 
wat jij wilt met je foto. Dit kan je 
oplossen. Zet de camera in de  
sluitertijdvoorkeuzestand. Dat is 
de S- of TV-stand op je instelwiel. 
Je kunt dan zelf de gewenste 
sluitertijd kiezen. De camera zoekt 
er vervolgens een bijpassende 
diafragma en ISO bij voor een goede 
belichting. 

Je kunt je sluitertijd ook aanpassen 
in de handmatige stand. Je past dan 
zelf je sluitertijd, ISO en diafragma 
aan zonder hulp van de camera.

Sluitertijd
Met sluitertijd bepaal je hoe lang je het 
licht op de sensor wilt laten vallen. De 
sluitertijd geeft eigenlijk aan hoelang 
de camera bezig is met het maken van 
een foto. Met de sluitertijd kan je invloed 
uitoefenen op de belichting van je foto 
door de sluitertijd korter of langer te 
maken. Maak je de sluitertijd korter, 
dan wordt je foto donkerder. Maak je 
de sluitertijd langer, dan wordt je foto 
lichter.

Naast het donkerder en lichter maken 
van je foto kan je met de sluitertijd 
bewegingsonscherpte laten zien of 
beweging bevriezen. Wil je beweging 
laten zien, kies dan een lange sluitertijd 
van bijvoorbeeld 1/60 van een seconde 
of langer. Zo kan je heel mooi dynamiek 
en een gevoel van snelheid toevoegen. 
Wil je beweging bevriezen, kies dan een 
korte sluitertijd van bijvoorbeeld 1/500 
van een seconde of korter. Je bevriest nu 
het moment en haalt alle beweging uit 
de foto. 

In bovenstaande foto zie je een groep 
straaljagers. Straaljagers vliegen met 
enorme snelheid, maar die snelheid is 
niet te zien. De foto is gemaakt met een 
korte sluitertijd. In onderstaande foto 
wordt die snelheid juist heel goed in 
beeld gebracht. De foto is gemaakt met 
een lange sluitertijd. 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4

HOOFDSTUK 4: INSTELLINGEN HOOFDSTUK 4: INSTELLINGEN
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sluitertijd
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sluitertijd
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In deze foto zie je veel dynamiek. Ik 
heb een sluitertijd gebruikt van twee 
seconden waardoor de beweging 
van de wieken mooi zichtbaar wordt. 
Als ik een te korte sluitertijd had 
gekozen, dan bevries ik de beweging 
van de wieken. Hierdoor lijkt het alsof 
de wieken stilstaan. Bij een te lange 
sluitertijd zou het lijken alsof de 
molen geen wieken heeft. Het kostte 
mij een aantal pogingen voordat ik 
de juiste sluitertijd had gevonden. 

Als je beweging wilt bevriezen of wilt 
toevoegen, experimenteer dan met 
de sluitertijd. Het is o.a. afhankelijk 
van de snelheid van je onderwerp.

Deze foto is gemaakt tijdens SAIL 
Amsterdam 2015: het grootste gratis 
toegankelijke nautische evenement 
van Europa. Het unieke schouwspel 
trok ruim twee miljoen bezoekers en 
tall ships vanuit de hele wereld. 

Door de lange sluitertijd worden 
de schepen die op het IJ voeren 
weergegeven als lichtstrepen. De tall 
ships die scherp in beeld zijn lagen 
stil aan de kade en de schimmen 
op de kade zijn van mensen die de 
prachtige tall ships bewonderen. EXIF: 14 mm, f 11, ISO 100, 30 secEXIF: 10 mm, f 8, ISO 100, 2 sec
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Hoe stel ik mijn diafragma in?
De automatische stand stelt het 
diafragma automatisch voor jou in. 
Echter krijg je in de automatische 
stand in de meeste gevallen niet 
het gewenste resultaat, omdat de 
camera niet precies weet wat jij 
wilt met je foto. Zet de camera in 
de  diafragmavoorkeuzestand. Dat 
is de A- of AV-stand op je instelwiel. 
Je kunt dan zelf de gewenste 
diafragma-waarde kiezen. De 
camera zoekt er vervolgens 
een bijpassende sluitertijd en 
ISO-waarde bij voor een goede 
belichting. 

Je kunt je diafragma ook aanpassen 
in de handmatige stand. Je past dan 
zelf je sluitertijd, ISO en diafragma 
in zonder hulp van de camera.

Diafragma
Met het diafragma kan je controle 
uitoefenen over de belichting van je foto.
Het diafragma bevindt zich binnenin 
je objectief en bestaat uit lamellen die 
je kunt openen en sluiten. Je kan je 
diafragma-opening groter en kleiner 
maken en daarmee bepalen hoeveel 
licht je wilt laten vallen op de sensor. 

Bij een klein diafragma praat je over 
een kleine diafragma-opening. Er komt 
weinig licht door de camera. Hierbij 
hoort een hoog f-getal van f 8, f 11 of 
hoger. Bij een groot diafragma praat je 
over een grote diafragma-opening. Er 
komt veel licht door de camera. Hierbij 
hoort een laag f-getal zoals f 5.6, f 3.5 
of lager. Objectieven met een heel 
laag f-getal zoals f 2.8 of f 1.8 worden 
lichtsterke objectieven genoemd.

Scherptediepte
Met diafragma kan je ook controle 
uitoefenen over de scherpte in je foto. 
Wellicht heb je al eens van de term 
scherptediepte gehoord. Scherptediepte 
is het gebied in een foto dat scherp 

is. Heeft jouw foto veel scherpte? Dan 
heb je een grote scherptediepte. Heeft 
jouw foto weinig scherpte? Dan heb 
je een kleine scherptediepte. Deze 
term wordt in het engels Depth of 
Field genoemd, afgekort DOF. Als je de 
term scherptediepte of Depth of Field 
tegenkomt, dan weet je voortaan wat 
het betekent: het gebied in een foto dat 
scherp is.

Er is een handig ezelsbruggetje en die 
luidt: laag = vaag. Een laag f-getal zorgt 
voor een vage achtergrond. Wil je zoveel 
mogelijk scherpte in je foto? Kies dan 
een diafragmawaarde tussen f 8 en f 13. 
Hiermee krijg je de meeste scherpte.

Het diafragma laat ook een aantal andere 
effecten zien zoals bokeh en stervorming. 
Daar lees je over in hoofdstuk 3. 

Stops
In de fotografie komt de term ‘stops’ 
regelmatig voorbij. Stops zijn de stapjes 
waarmee je sluitertijd, diafragma en 
ISO aan kunt passen en hebben te 
maken met de hoeveelheid licht. Een 
stop omlaag is een halvering van de 
hoeveelheid licht. Een stop omhoog is 
een verdubbeling van de hoeveelheid 
licht. Stel je voor, je wilt je foto 1 stop 

overbelichten. Dit kan je bereiken door  
ISO van 100 naar 200 te zetten, sluitertijd 
van 1/500 naar 1/250 te zetten of het 
diafragma van f 11 naar f 8 te zetten. Je 
ziet dan ook +1 op je lichtmeter staan. 
Als je je foto 1 stop wilt onderbelichten 
doe je dit natuurlijk andersom en zie je 
-1 op je lichtmeter. De term ‘stops’ is een 
vrij ingewikkelde term. Daarom heb ik 
handige spiekbriefjes voor je gemaakt. 

Raadpleeg de boekenlegger of ga naar 
www.avondfotografie.nl/boek voor de 
digitale spiekbriefjes.

f 1.4 f 2 f 2.8 f 4 f 5.6 f 8 f 11 f 16 f 1.4 f 2 f 2.8 f 4 f 5.6 f 8 f 11 f 16
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In deze foto zie je Molen de Adriaan 
in Haarlem met een mooi display 
aan lichtende nachtwolken. Door het 
gekozen diafragma van f 8 is de gehele 
foto van voor tot achter scherp. Je ziet 
de scherpte terug in de voorgrond bij 
de huizen en bij de boten. De scherpte 
zie je ook terug op de molen en in de 
achtergrond. 

Bij deze foto is er gebruik gemaakt van 
de hyperfocale afstand. Je leest meer 
over de hyperfocale afstand op pagina 
106.

In deze foto zie je een onscherpe 
brugnaam, de achtergrond is scherp. 
Ik heb er bewust voor gekozen om de 
naam van de brug onscherp te maken 
zodat de aandacht van de kijker naar de 
achtergrond geleid wordt, het prachtige 
doorkijkje.  

Deze foto is gemaakt met een open 
diafragma van f 4.5. Door het open 
diafragma wordt de scherptediepte 
in je foto kleiner. Door de focus op 
de achtergrond te leggen wordt de 
achtergrond scherp en de brugnaam 
automatisch onscherp. Dit is een handige 
manier om je foto meer diepte te geven.EXIF: 18 mm, f 8, ISO 400, 15 sec

EXIF: 24 mm, f 11, ISO 100, 20 sec
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Er zijn twee redenen waarom je je ISO-
waarde toch wilt verhogen. De eerste 
reden is omdat je juist ruis wilt zien in je 
foto. Ruis kan in sommige gevallen een 
mooie toevoeging zijn, bijvoorbeeld bij 
zwart wit of om het gevoel van de oude 
analoge fotografie terug te krijgen. Het 
geeft een mooie sfeer.

De tweede reden waarom je je ISO-
waarde zou verhogen is omdat je met de 
juiste combinatie sluitertijd en diafragma 
geen goed belicht beeld krijgt. Kijk eens 
naar onderstaand voorbeeld. Daar zie je 
een foto van een lichtkunstwerk van het 

Amsterdam Light Festival met daarbij 
een fotograaf. Ik wilde de fotograaf 
scherp in beeld hebben. Dat betekent dat 
ik geen lange sluitertijd kon gebruiken. 
De fotograaf zou onherkenbaar worden 
door zijn bewegingen. De sluitertijd die 
ik koos was 1/60 van een seconde. Dit 
was de minimale sluitertijd waarbij ik 
nog scherp uit de hand kon fotograferen. 
Het diafragma heb ik opengedraaid naar 
f 2.8 om zoveel mogelijk licht door te 
laten. De ISO-waarde stond op ISO 100. 
De foto die ik met deze instellingen 
maakte werd te donker. Ik moest de 
ISO-waarde naar 1600 verhogen om 

een goed belicht beeld te krijgen. Het 
eindresultaat is een goed belichte foto 
met ruis, maar ik heb liever een foto met 
ruis dan helemaal geen foto.

Een tip bij het voorkomen van 
ruis is om een foto iets over te 
belichten. Ruis treedt met name op 
in donkere delen. Als je de foto in de 
nabewerking lichter maakt valt de 
ruis extra goed op in deze delen. Het 
is dus beter om je foto donkerder te 
maken dan andersom.

Hoe stel ik mijn ISO-waarde in?
De automatische stand stelt de ISO-
waarde automatisch voor jou in. 
Deze instelling heet AUTO ISO en 
werkt in de A/AV-stand, de T/TV-
stand en de M-stand. Het voordeel 
van AUTO ISO is dat je niet constant 
in de gaten hoeft te houden of er 
wel voldoende licht is. Het nadeel 
van AUTO ISO is dat de camera 
soms hogere ISO-waarden kiest dan 
nodig. Je kunt een maximale waarde 
instellen zodat je camera de limiet 
niet overschrijdt.

Je kunt je ISO-waarde ook aanpassen 
in de handmatige stand. Je past dan 
zelf je sluitertijd, ISO en diafragma 
in zonder hulp van de camera. Het 
merk Fujifilm heeft zelfs nog een 
apart instelwiel voor ISO op de body. 
Fujifilm lijkt qua uiterlijk en gebruik 
het meest op de camera’s uit het 
analoge tijdperk.

ISO-waarde
Waar ASA vroeger stond voor de 
lichtgevoeligheid van de analoge 
filmrol staat ISO tegenwoordig voor de 
lichtgevoeligheid van je sensor. Hoe 
hoger de ISO-waarde, hoe lichtgevoeliger 
de sensor, hoe minder licht jouw camera 
nodig heeft voor een goed belichte foto. 
Oftewel, hoe hoger jouw ISO-waarde, 
hoe lichter jouw foto wordt. 

Wordt je foto te donker, dan verhoog 
je gewoon de ISO-waarde, toch? Dat is 
inderdaad een optie, maar helaas heeft 
ISO een nare eigenschap. Hoe hoger de 
ISO-waarde staat ingesteld, hoe meer 
beeldruis je zal zien. Dit benadeelt de 
kwaliteit van de foto. Ruis laat zich zien 
als kleine korreltjes of als afwijking in de 
kleur van de pixels. Op je LCD-scherm 
zal ruis niet altijd meteen zichtbaar zijn. 
Bekijk je de foto op je computer of ga 
je je foto groot uitprinten, dan zal ruis 
duidelijk zichtbaar worden. Voor de 
beste beeldkwaliteit kies je een zo laag 
mogelijke ISO-waarde, tenzij het echt 
niet anders kan. 

Ouderwetse filmrolletjes hebben 
een vaste ISO-waarde, anders dan de 
moderne camera’s van nu. Bij de meeste 
camera’s is de minimale ISO-waarde 100 
of 50 en de maximale ISO-waarde 12800 
of 25600. Dit varieert per type camera. 

Tegenwoordig presteert een digitale 
camera erg goed bij hoge ISO-waarden. 
Je kunt vaak je ISO-waarde verhogen 
zonder dat je meteen last hebt van heel 
veel ruis. Daarnaast is een beetje ruis in 
je foto geen ramp, zeker niet als je foto’s 
enkel digitaal gebruikt. Het is vooral 
belangrijk om de limiet van je camera 
te kennen. Begint je foto vanaf ISO 1000 
teveel ruis te vertonen? Zorg dan dat je je 
ISO-waarde niet hoger zet dan ISO 1000. 
Dan kan je de ISO-waarde verhogen 
zonder dat je bang hoeft te zijn dat de 
foto teveel ruis vertoont. 

Bevat je foto teveel ruis en wordt het 
storend? Dan hoeft je foto niet meteen 
de prullenbak in. In de nabewerking heb 
je namelijk de mogelijkheid om ruis te 
verminderen. 

ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 ISO 6400 ISO 12600
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Fotograferen in RAW OF JPEG
In het analoge tijdperk kon je maar een 
beperkt aantal foto’s maken en kon 
je het eindresultaat pas zien nadat de 
foto’s ontwikkeld waren. Tegenwoordig 
hebben we de digitale camera. We 
kunnen oneindig veel foto’s maken en 
de foto’s meteen bekijken op het LCD-
scherm of je smartphone. 

Waar je vroeger de keus had uit het aantal 
foto’s op een rolletje en de hoeveelheid 
ASA heb je nu keus uit het bestandstype 
JPEG en RAW. Wat zijn de verschillen en 
welk bestandstype is het best?

Verschil tussen RAW en JPEG
Een RAW-bestand wordt vaak vergeleken 
met het negatief van vroeger dat nog 
ontwikkeld moet worden. Zo zou je een 
RAW-bestand ook kunnen vergelijken 
met een ruwe diamant die nog geslepen 
moet worden. Dat komt doordat een 
RAW-bestand alle onbewerkte en ruwe 
informatie bevat. Het komt onbewerkt 
uit de camera. Een RAW-bestand mist 
altijd wat kleur, contrast en scherpte. 
Dit moet in de nabewerking worden 
toegevoegd.

Anders dan bij een RAW-bestand wordt 
er bij een JPEG-bestand een compressie 
toegepast. Een JPEG-foto komt kant 
en klaar uit de camera. De foto wordt 
feitelijk in de camera al bewerkt. Wat jij 

met RAW in de nabewerking doet, dat 
doet de camera met JPEG in de camera. 
Het resultaat is een klein bestand met 
kleur en contrast, klaar om te delen. 

Voor- en nadelen van fotograferen in 
RAW:

+ Je hebt het eindresultaat zelf in de 
hand
+ Je kunt fouten maken
– Het zijn grote bestanden
– Heeft altijd nabewerking nodig

Voor- en nadelen van fotograferen in 
JPEG:

+ Meteen te gebruiken, heeft geen 
verdere aandacht nodig
+ Klein bestand
– Je hebt het eindresultaat niet zelf in de 
hand
– Je foto moet technisch in orde zijn

Nabewerking
Doordat een RAW-bestand alle ruwe 
informatie bevat wordt het mogelijk 
om gemakkelijk grote aanpassingen te 
doen zonder kwaliteitsverlies. Denk aan 
het aanpassen van de hooglichten en 
schaduwen, kleur, contrast en witbalans. 
Dit betekent ook dat je fouten mag 
maken tijdens het fotograferen, omdat je 
deze fouten, tot op zekere hoogte, goed 
kunt herstellen in de nabewerking.

Doordat een JPEG-bestand in de camera 
wordt gecomprimeerd heb je in de 
nabewerking minder mogelijkheden. 
Het corrigeren van de schaduwen of 
hooglichten wordt lastiger en je kunt 
je witbalans moeilijk veranderen. Het 
(teveel) bewerken gaat gepaard met 
kwaliteitsverlies. Het is bij een JPEG-
bestand nog belangrijker dat de foto 
technisch in orde is.

Bestandsgrootte
Het nadeel van fotograferen in RAW 
zijn de zware bestanden. Een RAW-
bestand neemt meer MB’s in beslag 
waardoor je geheugenkaart sneller vol 
zit. Je hebt een geheugenkaart met een 
hogere lees- en schrijfsnelheid nodig. 
Hoe sneller de schrijfsnelheid van het 
geheugenkaartjes, hoe sneller jouw 
camera de bestanden kan verwerken. 
Hoe hoger de leessnelheid, hoe sneller 
de beelden worden gekopieerd naar je 
computer. 

Een JPEG-bestand wordt gecomprimeerd 
en is een klein bestand qua MB’s. Je 
camera kan deze bestanden sneller 
verwerken zonder dat je een heel goed 
geheugenkaartje nodig hebt. Als je in 
‘burst’ fotografeert kan je misschien 
9 á 10 beelden per seconde schieten. 
Fotografeer je in burst met RAW, dan zal 
dit zo’n 6 beelden per seconde zijn. Dat is 
toch een wezenlijk verschil.  

Fotografeer in RAW
Als je in de avond en nacht fotografeert, 
fotografeer dan in RAW. Gedurende de 
avond en nacht heb je te maken met 
hoge contrasten. Hierdoor kan je snel 
last krijgen van onder- en overbelichting.  
Door te fotograferen in RAW vergroot 
je het dynamisch bereik waardoor je 
veel meer mogelijkheden hebt in de 
nabewerking. Onder- en overbelichting 
kan je makkelijker corrigeren. Daarnaast 
wordt het makkelijker om bijvoorbeeld 
de kleuren en belichting van je foto aan 
te passen, ruis te verminderen, scherpte 
toe te voegen en zonder problemen 
achteraf je witbalans aan te passen 
zonder kwaliteitsverlies.

Vind je het nog lastig om in RAW te 
fotograferen? Stel je camera dan zo in 
dat je foto’s zowel in RAW als in JPEG 
worden opgeslagen. Je kunt dan altijd 
achteraf nog kiezen welk bestandstype 
je wilt gebruiken.

Bewaar altijd je RAW-bestanden! 
Mocht je om wat voor reden dan 
ook je bewerkte foto’s kwijtraken, 
dan heb je altijd nog toegang tot 
je RAW-bestand. Je bent de foto 
dan niet definitief kwijt. Zorg dus 
ook voor een goede backup van je 
bestanden.

JPEG

RAW
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Witbalans 
Tijdens het fotograferen komt het 
regelmatig voor dat de kleur van jouw 
foto anders wordt dan de werkelijkheid. 
Wat moet je in dat geval doen? In dit 
onderwerp behandel ik de instelling 
witbalans.

Elke lichtbron heeft zijn eigen kleur. Kijk 
maar eens rond in je eigen huis. De lamp 
in je woonkamer heeft waarschijnlijk een 
andere kleur dan de lamp in je badkamer. 
Dit geldt ook voor licht dat je buiten ziet. 
Het licht verandert gedurende de dag. 
Daarom zie je die goud/oranje kleur 
tijdens het gouden uurtje en die blauwe 
kleur tijdens het blauwe uurtje. 

Dat elke lichtbron een andere kleur 
heeft valt ons niet altijd op. Als je een 
wit vel papier in verschillende kleuren 
licht houdt, dan blijft het witte vel voor 
ons gevoel wit. Dit komt doordat onze 
hersenen dit corrigeren. Gelukkig heeft 
jouw camera die hersenen ook, maar dan 
net even anders. De witbalans corrigeert 
die verschillende kleuren waardoor het 
witte papier ook echt wit zal worden, 
mits de juiste witbalans is gekozen. De 
witbalans zorgt er dus voor dat kleuren 
op de foto er net zo uitzien als in het 
echt.

Kleurzweem
In de meeste gevallen kiest de witbalans 

de juiste kleuren. Wat je tijdens het 
fotograferen echter kunt tegenkomen is 
dat de camera een verkeerde witbalans 
kiest. Jouw foto wordt daardoor te blauw 
of te geel. Je krijgt kleuren te zien die je 
normaal niet met het blote oog ziet. Dit 
wordt een kleurzweem genoemd. Bij 
een goed ingestelde witbalans heb je 
geen last van een kleurzweem en zijn 
alle kleuren natuurlijk en realistisch.

Voorkeuzestanden of handmatig
Waar de automatische witbalans vooral 
moeite mee heeft is als er meerdere 
kleuren licht in één foto aanwezig 
zijn of als je een bepaalde sfeer wilt 
benadrukken, bijvoorbeeld de warmte 
van een zonsondergang. De camera 

weet niet precies wat jij wilt fotograferen 
waardoor je de camera soms een handje 
moet helpen. 

Dit kan je doen door de witbalans 
handmatig in te stellen of gebruik te 
maken van voorkeuzestanden. Als je 
buiten fotografeert in volle zon, kies dan 
‘Daglicht’ voor de juiste kleurweergave. 
Is het bewolkt, kies dan ‘bewolkt’ 
etc. Wil je geen gebruik maken van 
de voorkeuzestanden of ben je nog 
niet helemaal tevreden, dan kan je 
handmatig je witbalans veranderen. Dit 
doe je door het aantal Kelvin in te stellen. 
Dit is handig als je een serie foto’s maakt 
waarbij de witbalans steeds hetzelfde 
moet zijn. 
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Foto 1 heeft een juiste witbalans. De kleuren 
zijn helder en de lucht mooi blauw. Foto 2 
heeft een foute witbalans. De foto is te warm 
waardoor de foto donker en onfris wordt.Hoe stel je je witbalans in

De witbalans kan je instellen via het 
menu of via een knop op je body. 
Raadpleeg de handleiding van je 
camera om te bekijken hoe je de 
witbalans op jouw camera in kunt 
stellen.

Je kunt kiezen uit de automatische 
witbalans zodat jouw camera 
automatisch de juiste kleurweergave 
kiest. Dat gaat niet altijd in alle 
gevallen goed. Je kunt in dat geval 
kiezen uit diverse voorkeuzestanden. 
Deze voorkeuzestanden helpen 
de camera met het bepalen in 
welke scene je fotografeert. Wil 
je geen gebruik maken van de 
voorkeuzestanden, dan kan je ook 
handmatig je witbalans instellen 
door het aantal Kelvin in te stellen. 

Verschillende temperaturen en sferen
De witbalans wordt niet alleen gebruikt 
voor een juiste kleurweergave. Doordat 
licht verschillende temperaturen heeft 
kan je hier verschillende sferen mee 
creëren. Een warme kleurtemperatuur 
betekent een warme foto en dit wordt 
vaak geassocieerd met vrolijkheid, 
gezelligheid en romantiek. Een koude 
foto zorgt vaak voor rust en kalmte. 
Als je een stelletje in een restaurant 
fotografeert en je hebt een romantische 
setting, dan benadrukt een warme kleur 
dit gevoel. Als je de foto meer blauw zou 
maken, koud, dan zal je hier een heel 
ander gevoel bij krijgen. Met een goede 
compositie kan je gevoel benadrukken, 
maar dus ook met kleur! Het is minstens 
zo belangrijk.

Blauwe lucht bij nachtfotografie
Wil je tijdens nachtfotografie die blauwe 
lucht benadrukken? Kies dan een 
witbalans tussen de 3200 en 3800 Kelvin. 
Je foto wordt een stuk koeler waardoor 
de blauwe kleur in de lucht er mooi 
uitspringt. Wil je meer warmte in je foto 
of warme kleuren benadrukken? Ga dan 
richting de 4000 Kelvin of hoger. 

De valkuil bij nachtfotografie is dat je 
te snel een te blauwe of te warme kleur 
kiest. Het gaat er onnatuurlijk uit zien. 
Als de foto bijvoorbeeld te warm is, oogt 
je foto donkerder en minder fris. 

Kalibreer je beeldscherm
Zorg ervoor dat je beeldscherm 
gekalibreerd is. Door je beeldscherm 
te kalibreren zorg je ervoor dat alle 
kleuren op een correcte manier worden 
weergegeven. Is dat niet het geval, 
dan kan het voorkomen dat je een foto 
helemaal tot in de puntjes nabewerkt, 
maar dat hij er afgedrukt of op 
andermans scherm heel anders uitziet.

Fotografeer je in RAW? Dan kan je de 
witbalans gemakkelijk achteraf tijdens 
de nabewerking aanpassen. Probeer 
echter  een vaste witbalans te kiezen. Alle 
foto’s hebben dan dezelfde witbalans.

Je weet nu wat witbalans doet en hoe 
je het kunt instellen. Nu kan je het in 
de praktijk gaan toepassen. Kies voor 
verschillende voorkeuzestanden, stel de 
witbalans handmatig in en controleer na 
het maken van elke foto; Is de witbalans 
niet in orde, pas dan je witbalans aan. 
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Histogram
Via het LCD-scherm beoordeel je vaak 
de kwaliteit van je foto. Echter laat 
het LCD-scherm van je camera geen 
realistische weergave zien. Daardoor 
kan het voorkomen dat je niet helemaal 
tevreden bent met de gemaakte foto’s als 
je de foto’s op een computer bekijkt. Hoe 
kan je tijdens het fotograferen toch je 
foto’s goed beoordelen? Het histogram 
schiet je te hulp.

Het histogram bestaat uit een grafiek 
die de verdeling tussen licht en donker 
laat zien. Links vind je de donkere tinten  
(zwart) en rechts de lichte tinten (wit). 
Daartussenin vind je de verschillende 
grijstinten. Hoe hoger de piek, hoe meer 
er van een bepaalde tint aanwezig is.

Wees je bewust van het type foto
Het ‘ideale’ histogram van een goed 
belichte foto heeft over het algemeen 
een berglandschap dat verspreid is over 
het gehele histogram. Het begint laag en 
gaat langzaam omhoog om vervolgens 
weer langzaam te gaan zakken. 

Het ideale histogram bestaat echter 
niet. Hoe het histogram eruit zal zien is 
namelijk afhankelijk van het type foto. 
De vorm van het histogram hangt af van 
het onderwerp, de lichtomstandigheden 
en de manier waarop jij het onderwerp 
wilt vastleggen. 

Waar vind je het histogram?
Je vindt het histogram onder de 
weergaveopties van je camera. Dit 
is de knop DISP of INFO op je body. 
Soms moet je via het menu het 
histogram nog wel even ‘aanvinken’ 
zodat het in je zoeker en/of LCD-
scherm verschijnt. Ook kan je het 
histogram achteraf bekijken in de 
nabewerking. Lukt het niet om het 
histogram op jouw camera te vinden, 
raadpleeg dan je handleiding.

Maak je een foto van een kaars, dan 
staat het histogram voornamelijk aan 
de linkerkant. De foto bevat meer 
donkere delen dan lichte delen. Maak 
je een foto van een sneeuwlandschap, 
dan staat het histogram voornamelijk 
aan de rechterkant. De foto bevat 
meer lichte delen dan donkere delen. 
Ondanks dat het histogram bij beide 
foto’s voornamelijk aan de linker- en 
rechterkant staat zijn beide foto’s toch 
goed belicht. Dat het histogram een 
bepaalde kant op neigt is dus niet 
meteen fout. 

Zo herken je onder- of overbelichting
Waar je vooral goed op moet letten is 
dat het histogram niet tegen de randen 
aan kruipt. Als dat het geval is, dan is er 
sprake van onder- of overbelichting. Er 
zijn details verloren gegaan en dit is niet 
meer te herstellen in de nabewerking. 
Als dit een bewuste keus is hoef je hier 
niets aan te doen. Je hebt tenslotte niet 
altijd detail nodig. Is dit geen bewuste 
keuze, pas dan je belichting aan. Het is 
vooral belangrijk dat je weet hoe je het 
histogram moet lezen. Zie het histogram 
als leidraad, maar niet als wet.

Kijk bij nachtfotografie goed of het 
histogram niet tegen de zijkanten aan 
zit. Het is het beste als je een klein beetje 
ruimte overhoudt zodat er geen details 
verloren gaan. Wat je echter vaak ziet bij 
nachtfoto’s is dat het histogram zowel 
links als rechts tegen het histogram aan 
zit. Je camera loopt in dat geval tegen het 
dynamische bereik aan en kan het hoge 
contrastverschil niet goed vastleggen. 
Maak in dat geval een HDR foto.

Hoe meer je fotografeert en hoe meer je 
naar het histogram van elke gemaakte 
foto kijkt, hoe beter je het histogram 
leert lezen. Door actief op het histogram 
te letten, tijdens het fotograferen én 
de nabewerking, kan je op locatie de 
optimale belichting kiezen en je foto’s 
flink verbeteren. 
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In deze foto zie je wat een groot contrastverschil 
doet. Je ziet veel donkere schaduwen en er is 
sprake van overbelichting.

HDR fotografie
Komt het soms voor dat je voorgrond 
te donker is, maar je lucht goed 
belicht? Of heb je het probleem dat je 
nachtfoto’s veel donkere schaduwen 
en overbelichte straatlichten bevatten? 
Dat komt helaas vaak voor en is erg 
vervelend, want als je er met eigen 
ogen naar kijkt heb je er geen last van. 

Daar komt de teleurstelling vandaan. 
Wat jij met eigen ogen ziet zie je niet 
zo mooi terug op jouw foto. Ondanks 
dat jouw foto ‘goed’ belicht is volgens 
je lichtmeter, loopt jouw camera 
simpelweg tegen beperkingen aan. De 
HDR-techniek biedt de oplossing.

Hoog dynamisch bereik 
Om te begrijpen waarom de camera 
tegen beperkingen aanloopt is het 
belangrijk om meer te weten over 
de term HDR. HDR staat voor High 
Dynamic Range, ook wel Hoog 
Dynamisch Bereik. Elke camera heeft 
een maximaal dynamisch bereik.

in een afbeelding is het dynamisch 
bereik het verschil tussen de meest 
lichte en de meest donkere tinten. 
Hoe groter dit verschil, hoe groter het 
dynamisch bereik is van jouw camera. 
Het dynamisch bereik is van belang 
wanneer je een scene fotografeert met 
een groot contrast.

Een camera met een hoog dynamisch 
bereik kan zowel in de donkere als 
de lichte delen van een foto veel 
details vastleggen. Als je last hebt 
van overbelichting, dat kan je bij het 
terugdringen van de overbelichting 
in de nabewerking details terughalen. 
De overbelichting verdwijnt. Bij een 
camera met een laag dynamisch bereik 
is deze marge kleiner. Hiermee loop je 
snel tegen uitgebeten hooglichten aan. 
Als je de hooglichten wilt terugdringen 
komen er geen details meer terug. De 
overbelichting blijft. Hetzelfde geldt 
voor onderbelichting.

Het dynamisch bereik wordt uitgedrukt 
in stops. Elke stop is een verdubbeling 
of halvering van de lichthoeveelheid  
licht. Instapcamera’s hebben vaak 
een dynamisch bereik van zo’n 6 
stops. Betere camera’s, vaak full frame, 
hebben een bereik van 10 tot 15 stops.

Waarom maak je een HDR foto?
Je maakt een HDR foto als je camera 
het verschil in contrast niet goed 
kan vastleggen. Maak je een enkele 
belichting in een omgeving met grote 
verschillen in contrast, dan worden 
lichte delen vaak te licht of donkere 
delen te donker. Er is geen goede 
balans te vinden. Dit uit zich vaak in 
een blauwe lucht die niet blauw meer 
is of een prachtige wolkenpartij die 

geen doortekening meer heeft. 

Als fotograaf kan je in dat geval een 
keuze maken. Maak ik de voorgrond 
lichter met als gevolg dat de lucht te licht 
wordt? Of maak ik de lucht donkerder 
met als gevolg dat de voorgrond te 
donker wordt? Door een HDR foto te 
maken hoef je deze keuze niet meer te 
maken. Een HDR foto brengt die balans 
weer terug.

HDR fotografie wordt vaak toegepast 
bij landschapsfotografie, architectuur of 
nachtfotografie; eigenlijk alle situaties 
waarbij je balans wilt terugbrengen in 
situaties met grote contrastverschillen. 

Dynamisch bereik 
is het verschil tussen de 
meest lichte en de meest 
donkere tinten. 

Doortekening is een belangrijke 
term die vaak voorkomt in de 
fotografie. Deze term geeft aan of 
er nog structuur zichtbaar is in hele 
lichte of donkere delen van een foto. 
Zie je geen structuur, dan is er geen 
doortekening meer.
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Het eindresultaat is een foto waarbij 
de voorgrond en de lucht beide goed 
belicht zijn en doortekening bevatten. 

Een HDR foto bestaat uit minimaal drie 
foto’s: 1 foto onderbelicht, 1 foto goed 
belicht en 1 foto overbelicht. Je maakt 
een zogenaamde belichtingstrap. De 
onderbelichte foto bevat detail in de 
lichte delen van je foto, de hooglichten. 
De overbelichte foto bevat detail 
in de donkere delen van je foto, de 
schaduwen. De goed belichte foto vormt 
de basis. Deze foto’s voeg je vervolgens 
samen tijdens de nabewerking tot een 
HDR foto.

Stops en aantal foto’s
Kies tussen één of twee stops verschil 
tussen de verschillende belichtingen. 
Dit houdt in dat de onderbelichte foto 
1 of 2 stops onderbelicht wordt en de 
overbelichte foto 1 of 2 stops overbelicht. 
Hoeveel stops verschil je kiest is 
afhankelijk van het contrastverschil. Bij 
een groot contrastverschil kan je voor 
twee stops kiezen om er zeker van te 
zijn dat je alle details in de hooglichten 
en schaduwen te pakken hebt. Probeer 
een verschil van 3 stops te vermijden. 
Dit zorgt vaak voor zachte en modderige 
foto’s. Deze foto’s worden vaak plat en 
missen contrast na het samenvoegen.

Een HDR foto bestaat uit minimaal drie 
foto’s, maar een HDR foto kan soms ook 
bestaan uit 5, 7 of zelfs 13 foto’s. Deze 
aantallen worden vaak toegepast bij 
nachtfotografie waarbij het contrast 

erg groot is. Tijdens nachtfotografie zijn 
straatlantaarns meestal flink overbelicht, 
in verhouding vaak zo’n 7 stops! Een 
belichtingstrap van 3 foto’s met een 
verschil van 2 stops zal dan niet genoeg 
zijn om alle overbelichting aan te pakken. 
In dat geval verhoog je niet het aantal 
stops, daar wordt je foto onrealistisch 
van, maar verhoog je het aantal foto’s. 

Hoe groter het contrastverschil, hoe 
meer foto’s je dus nodig hebt om een 
goede en realistische HDR foto te 
maken. Maak altijd meer foto’s dan je 
denkt nodig te hebben. Achteraf heb je 
namelijk de keuze om alle beelden te 
gebruiken of slechts een gedeelte.

Aan de rechterkant vind je een voorbeeld 
van een HDR reeks bestaande uit drie 
foto’s: 1 foto onderbelicht, 1 foto goed 
belicht en 1 foto overbelicht. Tussen de 
foto’s zit 1 stop verschil. 

In de onderbelichte foto zie je een 
donkere voorgrond, maar een goed 
belichte lucht. De goed belichte foto 
vormt de basis. In de overbelichte foto 
zie je een goed belichte voorgrond, maar 
een te lichte lucht. De details zijn uit de 
wolken verdwenen en de blauwe kleur is 
wit uitgeblazen. Op de volgende pagina 
zie je het eindresultaat als je deze drie 
beelden samenvoegt: een foto zonder 
onder- of overbelichting. 
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HDR foto samenvoegen in 
Adobe Lightroom
Hier volgt een stappenplan voor het 
samenvoegen van foto’s tot een HDR foto 
in het programma Adobe Lightroom.

1. Kies de foto’s die je wilt samenvoegen 
tot een HDR foto. Sleep de foto’s naar 
Adobe Lightroom en druk op importeren. 

2. Selecteer de foto’s die je wilt 
samenvoegen en ga in de menubalk 
naar Foto > Foto Samenvoegen > HDR. 
Er opent zich een nieuw venster met 
voorvertoning en enkele instellingen.

3. Vink allereerst Automatisch Uitlijnen 
aan om de afbeeldingen goed uit te 
lijnen. Vink dit ook aan als je vanaf 

statief fotografeert, omdat er altijd iets 
beweging tussen de foto’s kan zitten.

4. Vink Automatische Instellingen aan 
als je wilt dat Adobe Lightroom een 
bewerking op je HDR foto toepast. Vink 
Automatische Instellingen uit als je wilt 
starten zonder toegepaste bewerkingen.

5. Heb je last van schimmen in je foto’s, 
bijvoorbeeld van mensen of bomen? 
Kies dan Laag, Normaal of Hoog bij 
Waarde voor schimmen verwijderen. 
Hoe hoger de instelling staat, hoe 
meer beweging er wordt gecorrigeerd. 
Selecteer Geen als je geen last van 
schimmen hebt.

6. Heb je Laag, Normaal of Hoog gekozen, 

vink dan de optie Bedekking voor 
schimmen verwijderen aan om te zien 
waar de correcties worden toegepast.

7. Vink Stapel Maken aan om de 
samengevoegde foto’s te groeperen. Als 
je deze optie selecteert blijft je catalogus 
schoon en overzichtelijk.

8. Ben je tevreden met de voorvertoning, 
druk dan op de knop Samenvoegen. De 
HDR-foto wordt nu samengevoegd.

Dit is het stappenplan voor het 
samenvoegen van foto’s tot een HDR foto 
in Adobe Lightroom. Op onze website 
vind je een handige videoles van deze 
stappen. Lees in hoofdstuk 8 hoe je die 
video kunt bekijken.

Hoe maak je een HDR foto?
Je kunt een HDR foto op verschillende 
manieren maken. 

De eerste manier is volledig handmatig. 
Je maakt meerdere foto’s van hetzelfde 
onderwerp, maar met verschillende 
sluitertijden. Maak eerst een foto met 
de lichtmeter in het midden, op 0.0. 
Dit wordt je goed belichte foto. Maak 
vervolgens je sluitertijd korter en langer 
met de lichtmeter op -1 en +1 (of -2 
en +2). Dit wordt je onderbelichte en 
overbelichte foto.  

Veel camera’s kennen de zogenaamde 
Bracketing functie. Met de bracketing 
functie kan je het aantal foto’s in de 
camera instellen, bijvoorbeeld 3, 5, 7 of 9 
foto’s. Ook kan je instellen hoe groot het 
verschil in stops moet zijn. Stel de camera 
zo in dat je lichtmeter in het midden 
staat en maak dan de foto. De bracketing 
functie maakt dan automatisch de reeks 
foto’s zoals jij dat hebt ingesteld. 

Sommige camera’s hebben ook een 
automatische HDR functie. De  camera 
maakt een reeks foto’s met verschillende 
belichtingen en voegt deze in de camera 
samen tot een HDR foto. Het is echter aan 
te raden om een HDR foto handmatig 
te maken of via de bracketing functie, 
omdat je dan meer controle hebt over 
het eindresultaat.

Wat doe je met de gemaakte foto’s?
Maak je gebruik van zogenaamde 
nabewerkingsprogramma’s zoals Adobe 
Lightroom, Adobe Photoshop of Aurora 
HDR? Dan kan je de verschillende 
belichtingen automatisch samenvoegen 
tot één HDR foto. In de nabewerking 
kan je het beeld vervolgens naar eigen 
smaak aanpassen. Je kunt het zo dicht 
mogelijk bij de realiteit houden, maar er 
ook een surrealistisch beeld van maken. 
In hoofdstuk 8 Nabewerking vind je 
video’s over hoe je foto’s samenvoegt 
tot HDR foto in o.a. Adobe Lightroom en 
Aurora HDR.

Wat is een goede HDR foto?
Een goede HDR foto is een foto waarbij 
er geen onder- of overbelichting te zien 
is. Het is een foto waarbij alle details in 
zowel de donkere als de lichte delen 
goed zichtbaar zijn. Wat je echter 
regelmatig ziet is een onrealistische HDR 
foto. Een HDR foto wordt onrealistisch 
als je in de foto meer detail ziet dan het 
menselijk oog kan zien. 

Bij een onrealistische HDR foto worden 
schaduwen te licht, krijgen witte wolken 
rare vlekken en zie je regelmatig lichte 
randen rondom een onderwerp. De 
kleuren zijn regelmatig te verzadigd en 
je ziet dat een onrealistische HDR foto 
erg ‘zacht’ wordt. Een onrealistische HDR 
foto is duidelijk te herkennen.

Het onrealistische uiterlijk kan juist ook 
een reden zijn om het te gebruiken. Het 
heeft ook haar artistieke kanten.

De kunst van de HDR techniek is om te 
weten hoe je een zo realistisch mogelijke 
HDR foto maakt. Dit vereist veel oefening 
en ervaring. Houd er rekening mee dat 
je de eerste paar keren misschien niet 
tevreden zult zijn met het resultaat. Laat 
je daardoor niet tegenhouden. Dat hoort 
bij de leercurve. Hoe vaker je het doet, 
hoe meer getraind je erin wordt, hoe 
mooier je HDR foto’s worden.

Je moet op een aantal dingen letten 
als je een HDR foto maakt:
• Fotografeer in RAW om de HDR foto 
achteraf volledig naar smaak aan te 
kunnen passen;
• Stel eenmalig handmatig scherp. Een 
verandering in scherpte kan je terugzien 
in het eindresultaat;
• Kies voor een vast diafragma of 
fotografeer met de diafragmavoorkeuze. 
Een verschil in diafragma kan de scherpte 
negatief beïnvloeden;
• Zet ook je andere instellingen vast, zoals 
een vaste ISO en een vaste witbalans;
• Voorkom bewegende voorwerpen 
zoals bewegende bomen of verkeer om 
schimmen te voorkomen;
• Bekijk je histogram! Het histogram 
vertelt je alles over de belichting en laat 
onder- of overbelichting zien.
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De goed belichte foto volgens lichtmeter.+1 stop overbelicht+2 stops overbelicht

- 1 stop onderbelicht - 2 stops onderbelicht - 3 stops onderbelicht

- 4 stops onderbelicht - 5 stops onderbelicht - 6 stops onderbelicht

Het geheim van HDR bij nacht
In het vorige onderwerp over HDR 
fotografie heb je geleerd dat een HDR 
foto uit minimaal 3 foto’s bestaat: 1 
foto goed belicht, 1 foto onderbelicht 
en 1 foto overbelicht. De onderbelichte 
foto bevat detail in de hooglichten 
en de overbelichte foto details in de 
schaduwen. De goed belichte foto vormt 
de basis. Als de contrastverschillen heel 
hoog zijn kan je ervoor kiezen om een 
grotere reeks te maken van bijvoorbeeld 
5, 7 of misschien wel 9 foto’s. Er zit in 
ieder geval een duidelijke balans in 
je fotoreeks. Je hebt een gelijk aantal 
onderbelichte en overbelichte foto’s.

Bij nachtfotografie werkt deze techniek 
in veel gevallen, maar lang niet altijd. 
Tijdens het zwart van de nacht heb je bijna 
altijd last van uitgebeten hooglichten 
en dichtgelopen schaduwen. Je komt 
dan lastig weg met een HDR foto 
bestaande uit 3 foto’s. Zelfs bij de HDR 
foto zal je duidelijk overbelichting in de 
hooglichten zien. Dit kan anders. Ik ga 
je nu het geheim van HDR fotografie 
tijdens de nacht vertellen.

Flink onderbelichten
De uitgebeten hooglichten die je in je 
foto’s ziet zijn vaak zo ontzettend fel 
dat onderbelichten met twee of drie 
stops niet genoeg is. Je hebt al snel 
7 of 9 stops nodig om overbelichting 

van bijvoorbeeld straatlantaarns aan te 
kunnen pakken. Als je de traditionele 
manier van HDR fotografie gebruikt, 
betekent het dat je 7 onderbelichte 
foto’s, 1 goed belichte foto en 7 
overbelichte foto’s hebt. Je hebt nog 
steeds die balans. Echter zal dit niet het 
gewenste resultaat geven, maar juist een 
onnatuurlijk en surrealistische foto.

Nu komt het geheim
In plaats van een gelijk aantal 
onderbelichte en overbelichte foto’s 
te maken gaan we dit net even anders 
doen. We gaan de balans verstoren:

1. Maak je eerste foto met de lichtmeter 
op 0;
2. Pas je sluitertijd aan zodat de 
lichtmeter op +1 uitkomt;
3. Maak je tweede foto. Zijn de 
schaduwen goed belicht? Dan ga je 
verder met onderbelichten. Zijn je 
schaduwen nog steeds te donker? Ga 
dan net zolang door met overbelichten 
totdat je schaduwen goed belicht zijn;
4. Pas je sluitertijd aan zodat de 
lichtmeter op -1 uitkomt;
5. Maak je eerste onderbelichte foto;
6. Pas je sluitertijd aan zodat de 
lichtmeter op -2 uitkomt;
7. Maak je tweede onderbelichte 
foto. Ga net zolang door totdat alle 
onderbelichting uit jouw foto is 
verdwenen.

8. Is alle overbelichting uit de foto 
verdwenen? Dan ga je verder met de 
volgende stap: het samenvoegen van de 
foto’s tot HDR foto.

Uiteindelijk heb je een reeks met meer 
onderbelichte foto’s dan overbelichte 
foto’s. Je hoeft namelijk niet zoveel over 
te belichten om details in de schaduwen 
te krijgen. Vaak zijn twee of drie foto’s 
genoeg. Op de volgende pagina zie je 
de reeks foto’s die ik gemaakt heb. Deze 
HDR foto bestaat uit 1 goed belichte 
foto, 2 overbelichte foto’s en maar liefst 
6 onderbelichte foto’s.

Gebruik bij voorkeur een statief
Het is belangrijk dat je foto’s op statief 
gemaakt zijn. Als de foto’s teveel van 
elkaar afwijken qua compositie, dan 
lukt het uitlijnen van de foto’s in de 
nabewerking niet. De foto’s kunnen 
dan niet worden samengevoegd tot 
HDR foto. Daarnaast moet je letten 
op schimmen. Schimmen komen 
voor als je bewegende onderwerpen 
fotografeert zoals bewegende 
bomen, verkeer of boten in het 
water. Als er hier en daar kleine 
schimmen te zien zijn is dat geen 
ramp. Er is een optie waarbij je de 
schimmen kunt verwijderen.
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Foto nummer 1 is de enkele belichting. 
Zelfs na het bewerken zie je`duidelijk 
overbelichting in de straatlantaarns en 
in gevelverlichting. Er zijn nog maar 
weinig details zichtbaar, de tekst is 
slecht leesbaar en er is minder kleur in 
de verlichting. De details zijn niet meer 
terug te halen in de nabewerking. Er is 
geen informatie meer aanwezig. 

Foto nummer 2 is de HDR foto gemaakt 
volgens het principe zoals op de vorige 
pagina’s staat uitgelegd. Alle details zijn 
zichtbaar, de tekst is duidelijk te lezen 
en de kleur is behouden. Je kunt nu 
zelfs de lichtbron zien zitten. Deze foto’s 
bewijzen de meerwaarde van een HDR 
foto.

Het terughalen van de hooglichten in 
een gebied wat te overbelicht is haalt 
geen details meer terug. Het wordt 
enkel een grijs vlak.

Dit is het eindresultaat na het samenvoegen van de 
9 foto’s. De overbelichting is volledig verdwenen.
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BULB stand
Bij de meeste camera’s is de maximaal 
in te stellen sluitertijd 30 seconden. 
Wat als je toch een langere sluitertijd 
wilt instellen? Zet jouw camera dan in 
de BULB stand. Met jouw camera in de 
BULB stand is het mogelijk om met een 
langere sluitertijd dan 30 seconden te 
fotograferen. 

Als je regelmatig fotografeert in het 
donker, dan zal je merken dat een 
sluitertijd van 30 seconden niet altijd 
voldoende is voor een goede belichting. 
In dat geval maak je gebruik van de 
BULB stand. Je kunt zo extreem lange 
sluitertijden behalen en tegelijkertijd 
geweldige effecten bereiken.
 
Een mooi voorbeeld van zo’n effect is 
een star trail foto. Richt je camera op de 
sterrenhemel en stel een minutenlange 
sluitertijd in. De sterren zullen kleine 
streepjes worden door de rotatie van 
onze aarde. Hiermee wordt het mogelijk 
om beweging van de sterren in beeld te 
brengen. 

De BULB stand is ook geschikt voor het 
vastleggen van lange lichtstrepen, tijdens 
lightpainting en bij het fotograferen 
van bliksem of vuurwerk. Bliksem of 
vuurwerk wordt vaak gefotografeerd 
in de BULB stand, omdat je zelf kunt 
bepalen wanneer je wilt beginnen met 

belichten, maar ook wanneer je ermee 
wilt stoppen. Vlak voordat het vuurwerk 
de lucht in gaat start je de opname. 
Als het vuurwerk voorbij is stop je de 
opname.

Hoe werkt de BULB stand?
Zet allereerst de camera in de BULB 
stand. Als je nu op de ontspanknop drukt 
blijft de sluiter net zolang openstaan 
totdat je de ontspanknop loslaat. Druk 
je 2 seconden op je ontspanknop? Dan 
wordt je sluitertijd 2 seconden. Druk je 
1 minuut lang op de ontspanknop, dan 
krijg je een sluitertijd van 1 minuut.

Dit is natuurlijk ontzettend onhandig. De 
kans op onscherpte door het handmatig 
afdrukken wordt zeer groot. Gebruik de 
BULB stand altijd in combinatie met een 

Hoe stel je de BULB stand in?
Je vindt de BULB stand als je net een 
tikje of twee verder draait dan 30 
seconden sluitertijd of bij sommige 
camera’s in de B-stand op je instelwiel. 
Raadpleeg de handleiding van je 
camera als je de BULB stand niet kunt 
vinden.

Zoeker afdekken
Heb jij je altijd al afgevraagd waarom er 
een zwart afdekkapje in je cameradoos 
zit? In dit onderwerp vertel ik je meer over 
deze kleine, maar handige accessoire.

Het afdekkapje is gemaakt om voor je 
zoeker te schuiven. Door dit afdekkapje 
te gebruiken kan er geen licht meer via 
de zoeker de camera binnen komen. 
Invallend licht kan namelijk invloed 
hebben op de lichtmeter van de camera 
en op je uiteindelijke resultaat. Als je 
fotografeert vanaf statief en van de 
Live View gebruik maakt is het aan te 
raden om je zoeker af te dekken met het 
bijgeleverde afdekkapje of een stukje 
tape. Sommige camera’s hebben ook 
een ingebouwd zoekerafdekkapje.

Invloed op de lichtmeter
Als er via de zoeker licht binnenin 
de camera komt, dan kan dit invloed 
hebben op de lichtmeter. De camera 
neemt invallend licht in de zoeker mee 
met de meting en dat kan ongelukkig 
uitvallen. De meting van de camera kan 
dus worden beïnvloed door licht dat via 
de zoeker zijn weg naar binnen vindt. 
Het kan dan voorkomen dat je belichting 
anders uitpakt.

Kleurzweem
Een tweede gevolg kan een kleurzweem 
zijn. Heb jij weleens meegemaakt dat 

je na het maken van een foto paarse 
strepen of een paarse gloed in je foto 
terug ziet? Dat is heel vervelend, want 
op het grotere computerscherm valt jou 
ineens die kleurzweem op. Dan is het 
helaas te laat, want deze kleurzweem 
valt ontzettend lastig op te lossen in de 
nabewerking. Die kleurzweem die je ziet 
is eigenlijk een lichtvlek, veroorzaakt 
doordat er aan de achterkant van de 
camera licht binnenkomt. Het afdekken 
van je zoeker kan dit voorkomen. 

Niet alle camera’s hebben last van 
kleurzweem of een foutieve lichtmeting. 
Dit zal ook niet altijd in alle situaties 
voorkomen. Het is belangrijk dat je er 
bewust van bent dat dit mogelijk op kan 
treden. In de meeste gevallen gebruik 
je je zoeker niet wanneer je op statief 

fotografeert. Het kan dus zeker de moeite 
waard zijn om je zoeker af te dekken met 
een afdekkapje of stukje tape.

Gebruik je een systeemcamera? 
Dan is deze tip niet voor jou van 
toepassing. Doordat systeemcamera’s 
een digitale zoeker hebben zul je 
geen last hebben van lichtzweem of 
een verkeerde lichtmeting.

Ingebouwd afdekkapje

afstandsbediening of zelfontspanner en 
een statief voor het mooiste en scherpste 
resultaat. 

Sommige camera’s laten in de BULB 
stand het aantal seconden zien, maar 
bij de meeste camera’s zal je het aantal 
seconden zelf moeten bijhouden.
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SCHERPTE
OPTIMALISEREN
Elke trilling kan je foto onscherp maken, hoe klein die trilling ook is. Na 
het scherpstellen kan er nog veel gebeuren wat de scherpte negatief 
kan beïnvloeden. In dit hoofdstuk gaan we de instellingen bespreken 
die invloed hebben op de scherpte van je foto zodat jij de scherpte 
kunt optimaliseren.
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Heb ik beeldstabilisatie nodig?
Tijdens je zoektocht naar een nieuwe 
camera of objectief is het handig om te 
kijken of je beeldstabilisatie nodig hebt. 
Fotografeer je veel actie, sport of werk je 
veel vanaf statief? Dan is beeldstabilisatie 
geen vereiste. Je fotografeert regelmatig 
met korte sluitertijden en op statief 
zet je beeldstabilisatie uit. Maak je veel 
foto’s uit de hand, sta je veel in donkere 
ruimtes en wil je ook filmen? Dan zal het 
hebben van een beeldstabilisatie enorm 
helpen. 

Wil je een nieuw objectief aanschaffen, 
stel jezelf dan eens de vraag: heb ik 
beeldstabilisatie nodig? Zo ja, houd 
dan rekening met de prijs. Een objectief 
met of zonder beeldstabilisatie is al 
snel een verschil van enkele honderden 
euro’s. In plaats van een objectief met 
beeldstabilisatie kan je ook een camera 
overwegen met IBIS. Je hebt dan geen 
objectieven nodig met beeldstabilisatie, 
omdat dit in de body  verwerkt zit.

Beeldstabilisatie
Fotografeer je uit de hand, dan is de 
beeldstabilisatie een welkome instelling. 
Kleine bewegingen die je maakt terwijl je 
uit de hand fotografeert worden door de 
beeldstabilisatie gecorrigeerd. Hierdoor 
blijft je foto scherp ondanks die kleine 
bewegingen. 

Beeldstabilisatie kan al vaak zo’n twee 
stops schelen en in steeds meer gevallen 
vijf of zelfs acht stops. Die twee stops 
lijken een klein verschil, maar dat is het 
niet. In de praktijk betekent het dat je de 
sluitertijd met twee stops kunt verlengen, 
de ISO-waarde met twee stops kunt 
verlagen om ruis te verminderen of dat 
je je diafragma met twee stops kunt 
dichtdraaien voor meer scherptediepte. 
Zo werkt dat in de praktijk:

2 stops beeldstabilisatie op 50 mm: 
1/60 > 1/30 > 1/15

5 stops beeldstabilisatie op 50 mm: 
1/60 > 1/30 > 1/15 > 1/8 > 1/4 > 1/2

Met behulp van de beeldstabilisatie van 
5 stops kan je in plaats van een sluitertijd 
van 1/60 nog scherpe foto’s maken met 
een sluitertijd van een halve seconde! 
Dat is een wezenlijk verschil. In plaats 
van de sluitertijd kan je dit aantal stops 
ook toepassen op je ISO-waarde en het 
diafragma of met elkaar combineren. 

Waar zit de beeldstabilisatie?
De instelling beeldstabilisatie vind je 
op het objectief, mits jouw objectief 
beeldstabilisatie heeft. Niet elk objectief 
heeft namelijk beeldstabilisatie. Als 
jouw objectief beeldstabilisatie heeft, 
dan vind je daarvoor een knopje op het 
objectief.

Het kan zo zijn dat je ‘in body stabilisatie’ 
hebt, afgekort IBIS. Deze beeldstabilisatie 
zit niet in je objectief verwerkt, maar in je 
camerabody. IBIS werkt door de sensor 
in jouw camera te bewegen om de zo 
camerabeweging te compenseren. Het 
voordeel aan IBIS is dat je elk objectief 
kan stabiliseren, ook objectieven zonder 
beeldstabilisatie. 

Op statief beeldstabilisatie UIT
Fotografeer je op statief, zet dan de 
beeldstabilisatie op het objectief UIT. De 
camera staat op statief al stabiel, maar de 
stabilisatie kan alsnog gaan corrigeren. 
Dit komt doordat de beeldstabilisatie in 
essentie zijn eigen trillingen detecteert. 
Gebeurt dit tijdens een opname, dan kan 
je opname onscherp worden. Deze regel 
geldt voor alle keren dat je fotografeert 
vanaf een statief of als je camera op een 
stabiele ondergrond staat. 

Heeft jouw objectief of je camera geen 
beeldstabilisatie? Dan hoef je hier geen 
rekening mee te houden.

Ook niet geheel onbelangrijk: vergeet de 
beeldstabilisatie niet aan te zetten als je 
de camera van je statief haalt.

Elk merk heeft een andere benaming 
voor de beeldstabilisatie. Ik zet deze 
benamingen voor je op een rijtje:

• Nikon: VR (Vibration Reduction)
• Canon: IS (Image Stabilization)
• Sony: OSS (Optical Steady Shot)
• Fujifilm: OIS (Optical Image Stabilization)
• Panasonic/Leica: MegaOIS, PowerOIS
• Olympus: IBIS
• Pentax: SR (Shake Reduction)
• Tamron: VC (Vibration Compensation)
• Sigma: OS (Optical Stabilization)

Sluitertijdregel
Er is een bepaalde regel, eigenlijk 
meer een richtlijn. Deze richtlijn 
houdt in dat je sluitertijd minimaal 
gelijk moet zijn aan het aantal 
millimeters waarmee je fotografeert. 
Houd je je niet aan deze richtlijn, dan 
vergroot je de kans op onscherpe 
foto’s. Als je fotografeert met een 
brandpuntafstand van 200 mm, 
fotografeer dan met een minimale 
sluitertijd van 1/200. Fotografeer je 
op 50 mm, kies dan een minimale 
sluitertijd van 1/60. 

Met behulp van 
beeldstabilisatie kan 
je uit de hand scherpe 
fotos maken van een 
1/2 seconde.
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Spiegelopklapfunctie
Als de foto gemaakt wordt klapt de 
spiegel open. Als de camera klaar is met 
het maken van de foto klapt de spiegel 
weer dicht. Het opklappen van de spiegel 
kan een trilling veroorzaken en zorgen 
voor bewegingsonscherpte in je foto. De 
spiegelopklapfunctie (mirror lock-up) is 
een instelling die je kan helpen bij het 
voorkomen van deze trilling. 

Als je een foto gaat maken met de 
spiegelopklapfunctie aan, dan druk je 
een eerste keer op de ontspanknop. De 
spiegel gaat nu omhoog. Druk nu een 
tweede keer op de ontspanknop. De 
foto wordt bij de tweede keer drukken 
gemaakt. Na het belichten klapt de 
spiegel weer terug. Op deze manier heb 
je geen last van de trilling van de spiegel 

die met grote kracht omhoog klapt.

Je hebt niet altijd last van de trilling 
van de spiegel. Als je veel met een 
groothoekobjectief fotografeert heeft 
deze trilling een minimaal effect. Als je 
bijvoorbeeld macro fotografeert of van 
een teleobjectief gebruikt maakt, dan 
lijkt elke kleine trilling een aardbeving, 
omdat je zo flink bent ingezoomd.

Maak je regelmatig gebruik van een 
teleobjectief, vind je macrofotografie 
leuk of fotografeer je veel met lange 
sluitertijden? Dan zal je absoluut profijt 
hebben van de spiegelopklapfunctie. 
Onderstaand voorbeeld laat het verschil 
overduidelijk zien. De eerste foto is 
gemaakt met de spiegelopklapfunctie uit. 
Je ziet duidelijk bewegingsonscherpte. 

De tweede foto is gemaakt met de 
spiegelopklapfunctie aan. Er is geen 
bewegingsonscherpte te zien. Beide 
foto’s zijn gemaakt op 200 mm.

Als je het objectief van een spiegelreflecamera 
haalt kijk je meteen tegen de spiegel aan. Achter 
de spiegel bevindt zicht de sluiter en de sensor.

De spiegelopklapfunctie is een 
instelling die je kunt vinden in het 
menu van je camera of je kunt het 
activeren via een knop op de body. 
Waar je deze instelling precies bij 
jouw camera kunt vinden lees je in 
de handleiding. 

Gebruik je een systeemcamera of 
compactcamera? Dan is deze tip niet 
van toepassing. Systeemcamera’s 
hebben namelijk geen spiegel.
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Extra accu
Fotograferen met lange sluitertijden 
en Live View vraagt veel energie 
van je batterij. Gebruik maken 
van de ruisonderdrukking zal de 
duur van je accu nog eens extra 
verminderen. Houd hier rekening 
mee en neem minimaal één extra 
batterij mee. Daarnaast kan je op 
een avond minder foto’s maken 
als ruisonderdrukking aan staat. Je 
opname duurt twee keer zo lang.

staat ingesteld, hoe meer verlies je 
krijgt in detail en scherpte. Als je 
ruisonderdrukking wilt gebruiken, begin 
dan met de laagste stand en ga pas 
hoger als het nodig is.

Als je je foto’s nabewerkt, dan is het 
aan te raden om de ruisonderdrukking 
UIT te zetten. In de nabewerking heb 
je veel meer mogelijkheden om ruis te 
verminderen en je hebt meer controle 
over het eindresultaat. Je kunt er dan 
ook voor kiezen om ruis te laten zitten. 
Soms valt ruis niet op en als je ruis gaat 
verminderen krijg je verlies in detail en 
scherpte.

Als je na het fotograferen je foto’s 
niet bewerkt, dan zou ik aanraden 
om ruisonderdrukking aan te zetten. 
Houd daarbij rekening met eventueel 
vermindering in detail en scherpte en 

Meer ruis bij lange sluitertijd
Naast ruisonderdrukking heb je ook 
de instelling Ruisonderdrukking Lange 
Sluitertijden, ook wel Long Exposure 
NR genoemd. Bij het maken van een 
lange sluitertijdopname wordt de sensor 
namelijk warm. Doordat de sensor warm 
wordt is de kans op meer ruis groter, 
ondanks een zo laag mogelijke ISO-
waarde. Je kunt bijvoorbeeld vlekken of  
blauwe en rode pixels in je foto’s terug 
zien, zogenaamde hete pixels. Om deze 
ruis en hete pixels te verminderen kan je 
Ruisonderdrukking Lange Sluitertijden 
inschakelen. Het is hetzelfde principe 
als ruisonderdrukking, maar dan bij het 
gebruik van lange sluitertijden. 

Ruis verminderen in de nabewerking
De ruisonderdrukking op je camera kent 
meerdere sterktes: laag, normaal en 
hoog. Hoe sterker de ruisonderdrukking 

filtert vervolgens de ongewenste ruis 
van je normale foto. Het resultaat is een 
foto met zichtbaar minder ruis.

Dit proces duurt vaak erg lang. Duurt 
jouw opname 30 seconden, dan duurt 
het nogmaals 30 seconden voordat de 
camera klaar is met ruisonderdrukking. 
Duurt jouw opname twee minuten, 
dan duurt het nogmaals twee minuten 
voordat de camera klaar is.

Ik zie het regelmatig tijdens mijn 
workshops nachtfotografie. Deelnemers 
die zich afvragen waarom de opname 
zo lang duurt. Dit komt doordat de  
ruisonderdrukking op veel camera’s 

Ruisonderdrukking
Vraag je je weleens af waarom het zo 
lang duurt voordat de camera klaar is 
met het maken van de foto? Dan kan 
het zijn dat je ruisonderdrukking aan 
staat. Normaal gebruik je altijd een 
zo laag mogelijke ISO-waarde om ruis 
te voorkomen. Echter is het niet altijd 
mogelijk om een lage ISO-waarde te 
kiezen. Om ruis die het gevolg is van een 
hogere ISO-waarde te verminderen kan 
je ruisonderdrukking aanzetten.

Hoe werkt ruisonderdrukking
Als ruisonderdrukking aan staat treedt 
het meteen in werking nadat een foto is 
gemaakt. De camera blijft na het maken 
van de foto op een zwart scherm staan. 
Tijdens dit proces kan je geen nieuwe 
foto’s maken en de camera lijkt niets 
te doen. Dat is echter niet zo. Vaak zie 
je een lampje knipperen. De camera 
geeft daarmee aan dat hij nog bezig 
is. Wanneer de camera klaar is met 
ruisonderdrukking kan je je camera weer 
bedienen. 

De camera maakt met ruisonderdrukking 
aan een dubbele foto, een zogenaamde 
‘dark frame’. De eerste foto is jouw 
normale foto, de dubbele foto is een dark 
frame. Dit dark frame wordt gemaakt 
met dezelfde instellingen zonder dat 
de sluiter wordt geopend. De camera 
vergelijkt de ruis van beide foto’s en 

standaard staat ingesteld. Overdag heb 
je er niet veel last van, omdat je met 
korte sluitertijden fotografeert. Tijdens 
nachtfotografie ga je er pas iets van 
merken, omdat je sluitertijden vaak erg 
lang zijn. Daarom wil ik je bewust maken 
van het bestaan van deze instelling.

De instelling Ruisonderdrukking kan 
je vinden in het menu van je camera. 
Raadpleeg je handleiding of scroll 
door je menu als je niet weet hoe je 
deze instelling op jouw camera kunt 
vinden.

met het proces. Dit duurt altijd twee keer 
zo lang als deze functie aan staat. De 
belangrijkste regel om zo min mogelijk 
ruis te krijgen is om je ISO-waarde altijd 
zo laag mogelijk te zetten. Begin daar 
dus mee.
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Handmatig scherpstellen via je LCD-
scherm
Schakel over naar de Live View van je 
camera. Je kijkt nu niet meer via de 
zoeker naar je kader, maar via het LCD-
scherm. Bepaal je compositie en zoek 
via het LCD-scherm naar een heldere 
lichtbron of structuur. Dit doe je door 
in te zoomen via het LCD-scherm met 
behulp van de vergrootglaasjes (Focus 
Magnifier) op je body. Zoom dus niet 
in door in te zoomen via het objectief! 
Draai vervolgens heel rustig aan de 
scherpstelring van je objectief. Je ziet 
het beeld nu langzaam scherp en 
onscherp worden. Draai net zolang aan 
de scherpstelring totdat de lichtbron 
zo klein mogelijk wordt of totdat je 
structuur goed zichtbaar wordt. Je hebt 
nu handmatig scherpgesteld.

Veel camera’s hebben tegenwoordig 
handige hulpmiddelen om handmatig 
scherpstellen makkelijker te maken. 
Één zo’n hulpmiddel is bijvoorbeeld 
focus peaking. Bij focus peaking wordt 
alles wat scherp in beeld is gehighlight 
door een kleur of patroon. Dit maakt het 
makkelijker om te zien waar precies je 
scherpte ligt. Andere camera’s zoomen 
automatisch in tijdens het draaien 
aan de scherpstelring. Verdiep je in de 
mogelijkheden van jouw camera om te 
zien of jouw camera deze hulpmiddelen 
ook heeft.

Scherpstellen in het donker
Je autofocus heeft het vaak bij het rechte 
eind, maar er zijn situaties waarbij je 
autofocus hulp nodig heeft of niet kan 
scherpstellen. Het kan voorkomen dat: 

• de autofocus niet kan scherpstellen, 
omdat er geen contrast of lijnenspel 
is. Tijdens nachtfotografie is dit een 
veelvoorkomend probleem, omdat er 
simpelweg te weinig licht is;
• jouw camera op het verkeerde punt in 
je foto scherp stelt, bijvoorbeeld op de 
achtergrond en niet op de voorgrond. 
Dit komt vaak voor bij macro-, portret- of 
productfotografie;
• je een stilstaand onderwerp wilt 
fotograferen en niet steeds opnieuw 
automatisch wilt scherpstellen. 

In alle gevallen ga je over op handmatig 
scherpstellen. Om handmatig te kunnen 
scherpstellen zet je de autofocus (AF) 
op het objectief uit. Je zet het schuifje 
dan op manuele focus (MF). Als je nu 
de ontspanknop indrukt merk je dat 
de camera niet meer scherp stelt. Het 
scherpstellen doe je nu handmatig door 
aan de scherpstelring van het objectief 
te draaien. Er zijn drie manieren waarop 
je handmatig kunt scherpstellen.

Handmatig scherpstellen is niet alleen 
handig bij nachtfotografie, maar ook bij 
bijvoorbeeld portret- of macrofotografie.
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Stel scherp op oneindig ∞
Het is mogelijk om scherp te stellen 
door je objectief op oneindig te zetten. 
Dit is te herkennen aan het infinity-
logo op het objectief (∞). Toen er nog 
geen autofocus bestond was dit dé 
manier om snel scherp te stellen. Op 
oneindig scherpstellen is handig als je 
bijvoorbeeld de maan of sterren gaat 
fotograferen. Er is dan vaak zo weinig 
licht dat het zelfs lastig is om handmatig 
scherp te stellen via het LCD-scherm. Een 
LCD-scherm vertoont regelmatig veel 
beeldruis waardoor zelfs de helderste 
ster lastig vindbaar is. Scherpstellen op 
oneindig is dan een goed uitgangspunt. 
Niet elk objectief heeft deze optie. Ga 
dus op zoek naar het infinity-logo op je 
objectief.

Scherpstellen bij weinig licht
Niet alleen de autofocus heeft moeite 
met scherpstellen bij weinig licht. Ook 
jij, de fotograaf, kan daar moeite mee 
hebben. Je LCD-scherm vertoont veel 
beeldruis of je kunt niet altijd voldoende 
details zien. Je kunt in dat geval enkele 
trucjes toepassen om toch goed scherp 
te kunnen stellen bij weinig licht.

Heb je te weinig licht, verlicht dan met 
een zaklamp je onderwerp of voorgrond. 
Op je LCD-scherm neemt de beeldruis 
af en worden er meer details zichtbaar. 
Maak je gebruik van één autofocuspunt? 
Met het extra licht verrgroot je de kans 
dat automatisch scherpstellen lukt.

Wil je je compositie bepalen, maar is de 
weergave op je LCD-scherm te donker? 
Verleng dan de sluitertijd of open je 
diafragma. Hierdoor wordt bij veel 
camera’s de helderheid van het LCD-
scherm lichter. Je krijgt opnieuw minder 
beeldruis te zien en er worden meer 
details zichtbaar. Dit werkt niet in alle 
gevallen, maar het is de moeite waard 
om te proberen. Zet na het bepalen van 
je compositie je instellingen terug naar 
de gewenste waarde.

Raadpleeg je handleiding om te bekijken 
of jouw camera nog meer handige trucjes 
heeft om het handmatig scherpstellen 
makkelijker te maken.

Hyperfocaal scherpstellen
Scherpstellen op oneindig is niet altijd 
accuraat. Bij sommige objectieven is het 
namelijk mogelijk om voorbij oneindig 
scherp te stellen. Scherpstellen op de 
hyperfocale afstand is de meest accurate 
manier om te zorgen voor zoveel mogelijk 
scherpte. Op basis van de grootte van de 
camerasensor, het gekozen diafragma 
en het brandpuntsafstand kan je de 
hyperfocale afstand berekenen. Als je 
op deze afstand scherp stelt zorg je voor 
een maximale scherptediepte. 

Op het eerste gezicht lijkt het berekenen 
van deze afstand erg ingewikkeld, 
maar deze afstand kan je gemakkelijk 
uitrekenen met verschillende fotografie 
apps zoals de Photopills app.

Single autofocus punt
Vind je handmatig scherpstellen nog 
moeilijk? Dat is niet erg. Er is een manier 
waarbij je de autofocus een handje 
kunt helpen. Je kunt namelijk Single 
AF punt gebruiken. Als je met Single 
AF Punt fotografeert heb je slechts 
één scherpstelpunt tot je beschikking. 
Dit scherpstelpunt kan je vervolgens 
handmatig door je beeld verplaatsen. 
Lukt het niet om scherp te stellen met 
de autofocus, verplaats dan je enkele 
autofocuspunt naar een punt met meer 
contrast of structuur. De kans is groot 
dat de camera nu wel kan scherpstellen.
Dit geeft echter geen garanties. De 
autofocus heeft nu eenmaal moeite met 
scherpstellen in het donker, dus leer 
jezelf het handmatig scherpstellen aan.

Controleer altijd je foto achteraf
Je hebt een avond foto’s gemaakt en 
bent super enthousiast. Op het LCD-
scherm zien je foto’s er prachtig uit. Je 
kunt niet wachten om je foto’s thuis op 
de computer te bekijken. Vervolgens 
kom je erachter dat je foto’s nét niet 
lekker scherp zijn of scherp zijn op het 
verkeerde punt. Zoom daarom goed in 
op de foto nadat je de foto gemaakt hebt 
om de scherpte te controleren. Is de foto 
niet scherp, stel dan opnieuw handmatig 
scherp, maak de foto en controleer 
nogmaals.

Systeemcamera
Fotografeer je met een systeemcamera? 
De weergave in je LCD-scherm en de 
zoeker laat dan meteen het eindresultaat 
zien, inclusief toegepaste instellingen, 
zelfs nog vóórdat de foto is gemaakt. 
Een systeemcamera heeft geen spiegel. 
Je kijkt als het ware naar een digitaal 
schermpje waardoor je je foto direct 
kunt beoordelen terwijl je je instellingen 
aanpast. Bij een spiegelreflexcamera 
zie je dit pas nadat de foto is gemaakt. 
Je moet soms meerdere foto’s maken 
voordat je tevreden bent.
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Compositietip bij weinig licht
Als je je in een omgeving bevindt met 
weinig licht, dan is het lastig om een 
goede compositie te kiezen. Je kunt 
namelijk niet goed zien hoe je je kader 
precies hebt neergezet. Je kunt ook niet 
altijd een zaklamp gebruiken, omdat je 
bijvoorbeeld geen licht wilt schijnen in 
de foto van je buurman of buurvrouw. 
Welke optie heb je in dit geval?

Je eerste gedachte is misschien om een 
foto te maken met een lange sluitertijd 
zodat je na het bekijken van het resultaat 
je compositie aan kunt passen. Dit werkt, 

maar het nadeel is dat dit lang duurt, 
vooral als je je compositie drie keer 
moet aanpassen voordat het perfect is. 
Gelukkig is er een simpel en snel trucje.

Zet je ISO torenhoog!
Geen zorgen. Als je je ideale compositie 
hebt gevonden kan je de ISO-waarde 
verlagen en je andere instellingen goed 
zetten, klaar om het perfecte plaatje te 
maken. Het omhoog zetten van je ISO-
waarde zorgt er simpelweg voor dat je 
je sluitertijd flink korter kunt maken. In 
plaats van een halve minuut of langer 
ben je klaar in slechts een halve seconde.

Sweet spot bepalen
Inmiddels heb je kunnen lezen dat het 
diafragma de scherptediepte van je 
foto bepaalt. Met een groot diafragma 
wordt je scherptediepte kleiner (minder 
scherpte). Met een klein diafragma wordt 
je scherptediepte groter (meer scherpte). 
Dit is tot op zekere hoogte, omdat er 
diffractie op kan treden bij een klein 
diafragma. Diffractie treedt op bij een 
te klein diafragma-getal, bijvoorbeeld f 
16, f 22 en hoger. Als diffractie optreedt 
heb je een foto met zichtbaar minder 
scherpte. Met welk diafragmagetal krijg 
jij de meeste scherpte?

Voor zoveel mogelijk scherpte kies je 
doorgaans een diafragma tussen f 8 en 
f 13. Als je dit diafragma hebt gekozen 
lijkt je foto op het eerste gezicht perfect 
scherp. Is dat ook zo of kan de scherpte 
wellicht nog iets beter? Hier kan je achter 
komen door de sweet spot te bepalen. 
De sweet spot is de diafragma-opening 
waarin het objectief het beste presteert 
en kwalitatief de meeste scherpte 
oplevert. Als je voortaan een foto wilt 
maken met zoveel mogelijk scherpte, 
dan weet je welk diafragma je moet 
instellen. Elk objectief kan een andere 
sweet spot hebben.  

Zo vind je de sweet spot van jouw 
objectief
Door onderstaande stappen te 
volgen kan je de sweet spot van jouw 
objectief bepalen:

1. Zet je camera op een stevig statief.

2. Fotografeer in de A/AV-stand (de 
diafragmavoorkeuze) zodat elke foto 
dezelfde belichting krijgt.

3. Maak meerdere foto’s met elk een 
verschillend diafragma. Begin met 
je laagste f-getal en eindig met het 
hoogste f-getal.

4. Bekijk alle foto’s op de computer 
op 100% of 200% om de scherpte 
duidelijk te kunnen zien.

Uiteindelijk zal je zien dat de scherpte 
vanaf je laagste f-getal langzaam zal 
toenemen bij het dichtknijpen van 
je diafragma, maar dat de scherpte 
ook zal afnemen door diffractie. Hier 
tussenin zit de sweet spot. 

Elk objectief heeft een andere sweet 
spot, dus test het ook bij jouw andere 
objectieven. Welk diafragma-getal is 
het geworden?

Door je enorm hoge ISO-waarde creëer 
je licht en een resultaat waarbij je kunt 
zien of je compositie goed staat. Is dat 
niet het geval, verplaats je camera dan 
nogmaals en maak opnieuw een foto met 
dezelfde ISO-waarde. Herhaal dit proces 
net zolang tot je compositie goed staat. 
Als je compositie goed staat, verlaag dan 
je ISO-waarde, zet je diafragma goed en 
kies de juiste sluitertijd. 

Deze truc zorgt er niet alleen voor dat je 
sneller je compositie kunt bepalen. Het 
is ook beter voor de levensduur van je 
batterij.
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DOE-OPDRACHT 3
‘HDR FOTOGRAFIE’
Doe-opdracht 3 voor hoofdstuk 4 en 5 
luidt: maak een HDR-foto bestaande uit 
drie foto’s. Dit is het minimale aantal foto’s 
waaruit een HDR foto moet bestaan. 
Deze opdracht laat jou kennismaken 
met de HDR-techniek.

Heb je geen fotobewerkingsprogramma 
om foto’s samen te voegen tot een HDR 
foto? Dan is doe-opdracht 1 of 2 een 
vervangende opdracht.

Tips om de opdracht uit te voeren

• Maak bij HDR gebruik van een stevig 
statief. Het is belangrijk dat elke foto 
dezelfde compositie heeft, anders kan 
het programma moeite hebben om de 
foto’s uit te lijnen; 
• Stel eenmalig handmatig scherp;
• Kies voor een vast diafragma, een vaste 
ISO-waarde en een vaste witbalans;
• Voorkom beweging zoals bewegende 
bomen of verkeer om schimmen te 
voorkomen;
• Let goed op je histogram. Het histogram 
vertelt je alles over de belichting en laat 
onder- of overbelichting zien.

Feedback 
ontvangen?
of jouw foto’s met andere fotografen 
delen? Word dan lid van onze gratis 
Facebookgroep ‘Avondfotografie - 
Avond & Nacht’.

Deel je foto’s via Instagram
Gebruik #Avondfotografie en wie weet 
plaatsen wij jouw foto in de spotlights!

@Avondfotografie.nl
#Avondfotografie

DOE-OPDRACHT 2
‘SWEET SPOT’
Doe-opdracht 2 voor hoofdstuk 4 en 
5 luidt: bepaal de sweet spot van je 
objectief. 

Het is belangrijk dat je de sweet spot van 
je objectief kent. Door de sweet spot te 
bepalen weet je voortaan meteen welk 
diafragmagetal je moet instellen voor de 
meeste scherpte. Volg het stappenplan 
op de vorige pagina om de sweet spot 
van jouw objectief te bepalen

DOE-OPDRACHT 1
‘WARM EN KOUD’
De eerste doe-opdracht voor hoofdstuk 
4 en 5 luidt: maak een foto met een 
koude en warme witbalans. Door deze 
opdracht zo goed mogelijk uit te voeren 
krijg jij controle over de witbalans.

Laat de kleuren zo goed mogelijk bij 
het moment passen. Kies bijvoorbeeld 
een koude witbalans bij een winters 
landschap en een warme witbalans bij 
zonsondergang.

Tips om de opdracht uit te voeren
Stel handmatig je witbalans in door 
gebruik te maken van voorkeuzestanden 
of door handmatig het aantal Kelvin 
in te stellen. Voor koude kleuren, kies 
dan de voorkeuzestand Kunstlicht of ± 
3200 K. Voor warme kleuren, kies dan de 
voorkeuzestand Schaduw of kies ± 4000 
K of hoger. Hoe hoger het aantal Kelvin, 
hoe warmer de kleuren zullen worden.

Weet je niet goed hoe je de witbalans 
handmatig aan kunt passen? Raadpleeg 
dan je handleiding om te bekijken hoe je 
de witbalans handmatig kunt aanpassen 
op jouw camera.



HOE FOTOGRAFEER
JE...

In dit hoofdstuk gaan we een aantal onderwerpen langs die bij uitstek 
geschikt en typerend zijn voor nachtfotografie. Zo kan je meteen aan 
de slag met het in praktijk brengen van de theorie en tegelijkertijd jouw 
favoriete onderwerp op de gevoelige plaat vastleggen. 

6
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Steden fotograferen
De stad is voor de nachtfotograaf een 
waar speelparadijs. Zodra de lichten 
aanspringen opent zich een nieuwe 
wereld aan mogelijkheden. Op elke 
straathoek ligt een prachtplaat op jou te 
wachten. Op deze pagina vind je leuke 
tips voor fotograferen in de stad.

Skyline
Als je een skyline ziet, dan weet je vaak 
meteen naar welke stad je kijkt. De 
hoge gebouwen en vaak bijzondere 
architectuur zorgen voor een herkenbare 
vorm en contour. Bij het zien van een 
foto met een skyline krijg je al snel 
een imposant gevoel. Steden met een 
prachtige skyline zijn o.a. New York, 
London, Parijs en Rotterdam.

Lichtstrepen
Steden zijn ideaal voor het vastleggen 
van lichtstrepen. Loop naar het station, 
zoek een druk kruispunt op of bezoek 
het centrum. Combineer het vastleggen 
van lichtstrepen met een mooi straatje 
of punt van aandacht. Dit levert 
gegarandeerd mooie beelden op. Extra 
leuk: bussen of trams laten dubbele 
lichtstrepen zien, zowel onder als boven!

Mensen
De stad is ideaal voor straatfotografie. 
Een stad leeft, er is reuring. Fotografeer 
een stel dat hand in hand loopt of de 

eenzame wandelaar of fietser. Gebruik 
tegenlicht van koplampen of andere 
verlichting om een silhouet te laten zien. 

‘s Avonds mensen fotograferen gaat 
het makkelijkst zonder statief. Met 
een statief ben je niet flexibel genoeg. 
Straatfotografie gaat om het moment 
en dat moment laat zich in een fractie 
van een seconde zien. Kies hierbij een 
open diafragma (laag f-getal), een 
hoge ISO-waarde en een sluitertijd van 
minimaal 1/60 om scherp uit de hand 
te kunnen fotograferen. Denk aan de 
sluitertijdregel, behandeld op pagina 67.

Mist en regen
Over het algemeen houdt een fotograaf 
niet van regen. Gelukkig kan je ook ná 
een regenbui sfeervolle foto’s maken. 
De natte straten reflecteren het licht 
en de kleuren van de verlichting. Er 
ontstaan plassen water waarin je een 
weerspiegeling kunt fotograferen. Wil je 
een weerspiegeling fotograferen, breng 
je camera dan laag bij de grond, tot net 
niet in de plas. 

Ook mist kan een mooie en mysterieuze 
sfeer toevoegen. De straatlantaarns 
vormen een soort oranje waas en de 
omgeving wordt een beetje wazig. 
Mist brengt diepte in je compositie en 
verhult storende elementen. Gebruik 
de zonnekap als je in mist fotografeert 

en vergeet je lensdoek of blaasbalg 
niet. Er kan zich condens gaan vormen 
op je objectief. Tip: zet je mistfoto’s om 
in zwart wit om de foto meer kracht te 
geven.

Tijdstip
Het perfecte tijdstip om in de stad te 
fotograferen is in het blauwe uur. Er is 
nog een mooie balans tussen de lucht, 
gebouwen en de lichten. De blauwe kleur 
in combinatie met de kleuren van de stad 
vormen samen een mooi kleurenspel. Na 
het blauwe uur heb je al snel last van 
hoge contrasten en zie je nauwelijks nog 
contouren van gebouwen. Ga echter 
niet naar huis als het blauwe uur voorbij 
is. In het zwart van de nacht kan je ook 
prachtige foto’s maken. In de stad is er 
tenslotte altijd licht. 

Valkuilen
Let tijdens het fotograferen goed op 
gevelverlichting. Gevelverlichting is 
gemaakt om de aandacht te trekken en 
geeft veel licht, vaak meer licht dan de 
straat- of sfeerverlichting. In de praktijk 
raakt gevelverlichting snel overbelicht. 
Kijk tijdens het fotograferen goed naar 
het histogram. Het histogram vertelt 
je of je deze overbelichting nog kunt 
terugdringen in de nabewerking. Geeft 
je histogram aan dat je foto teveel 
overbelicht is, pas dan je belichting aan 
of maak een HDR foto.

Door te fotograferen op f 8 en scherp 
te stellen op de hyperfocale afstand is 
de foto van voor tot achter scherp. Het 
toevoegen van een voorgrond zorgt 
voor een mooie diepte.

HOOFDSTUK 6: HOE FOTOGRAFEER JE... HOOFDSTUK 6: HOE FOTOGRAFEER JE...
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Volle maan fotograferen
De sterrenhemel en de ruimte spreken 
tot onze verbeelding. We kijken ernaar en 
denken: wat zal er nog meer te zien zijn? 
Dan te bedenken dat je dit ‘gewoon’ kunt 
vastleggen met je camera en objectief. 
De maan fotograferen lijkt op het eerste 
gezicht misschien lastig, maar het is in 
praktijk redelijk eenvoudig. Met deze 
tips gaat het jou ongetwijfeld lukken.

We beginnen met een aantal weetjes 
over (het fotograferen van) de maan:

• Een volle maan geeft ontzettend veel 
licht. Hierdoor is het mogelijk om de 
maan uit de hand te fotograferen.
• De maan staat 348.000 km van de aarde 
vandaan. 
• Elk jaar verwijdert de maan zich 
ongeveer 4 centimeter van onze planeet.

• De getijden op onze aarde worden 
veroorzaakt door de aantrekkingskracht 
van de maan. Deze trekt als een soort 
magneet aan onze aarde.
• Een lange sluitertijd is niet nodig. Door 
de rotatie van onze aarde wordt de maan 
onscherp.
• Als je de maan beeldvullend wilt 
fotograferen zit je al snel aan 600 mm of 
meer.

Om de maan te fotograferen kies je de 
volgende instellingen:

Korte sluitertijd
Een sluitertijd van 1/100 of 1/160 
is voldoende om de volle maan te 
fotograferen. Dit is een korte sluitertijd. 
De maan geeft ontzettend veel licht 
waardoor een lange sluitertijd zal zorgen 
voor overbelichting. Daarnaast krijg 
je snel last van bewegingsonscherpte 
door de rotatie van onze aarde. De maan 
wordt dan onscherp. Dit houdt in dat 
je een volle maan zonder statief uit de 
hand kunt fotograferen.

Open diafragma
Door een open diafragma te kiezen laat 
je veel licht toe in de camera. Een open 
diafragma helpt jou bij het hanteren 
van een korte sluitertijd. Bij de meeste 
objectieven ligt dit getal tussen f 1.8 en 
f 5.6. Deze waarde geeft normaal een 
kleine scherptediepte (minder scherpte), 
maar omdat de maan zo ver van de aarde 
staat zal je niet meteen last hebben van 
minder scherpte. 

Lage ISO-waarde
Probeer een zo laag mogelijke ISO-
waarde te gebruiken. Dat zal misschien 
niet altijd lukken met bovengenoemde 
waarden van sluitertijd en diafragma. 
Als dat het geval is, wees dan niet bang 
om je ISO-waarde te verhogen naar 

ISO 200, ISO 400 of zelfs ISO 800. De 
meeste camera’s kunnen prima met deze 
waarden omgaan zonder teveel ruis te 
laten zien. 

Let op je belichting
Houd bij het fotograferen van de maan 
het histogram goed in de gaten. Het 
histogram zal je vertellen of je foto 
goed belicht is. De lichtmeter van je 
camera zal namelijk altijd uitgaan van 
een gemiddelde van 18% grijs. Dit houdt 
in dat een opname van een omgeving 
met veel heldere delen automatisch 
wat donkerder wordt en een foto met 
veel donkere delen wat lichter. Daarom 
is het soms nodig om onder- of over te 
belichten voor de perfecte belichting.

Heb je veel zwart rondom je maan? 
Dan zal de maan overbelicht raken. 
Hierdoor verdwijnen belangrijke details 
van de maan zoals kraters. Heb je de 
maan beeldvullend in beeld? Dan ziet 
je camera voornamelijk wit waardoor 
je maan onderbelicht zal worden. Dit 
is een duidelijk voorbeeld waarom je 
tijdens de nacht in de handmatige stand 
fotografeert. Door in de handmatige 
stand heb je het eindresultaat volledig 
zelf in de hand.

Een statief gebruiken
Een teleobjectief kan best zwaar zijn. 
Als je met een teleobjectief of met een 

bridgecamera fotografeert, dan kan 
het lastig zijn om je apparatuur goed 
stil te houden. Elke kleine trilling wordt 
tenslotte flink uitvergroot. Om deze 
trillingen te minimaliseren kan je er 
alsnog voor kiezen om je apparatuur op 
statief te zetten. Vergeet dan niet om de 
beeldstabilisatie op je objectief UIT te 
zetten.

Een statief is niet in alle gevallen 
noodzakelijk, omdat je met een korte 
sluitertijd van 1/100 scherp uit de hand 
kunt fotograferen. Fotograferen met 
een statief kan ook lastig zijn door de 
snelheid waarmee de maan door je 
beeld beweegt. Als je de maan net mooi 
in je beeld hebt staan, dan staat de maan 
enkele momenten later alweer op een 
andere plek in je beeld.

Tot slot
Fotografeer in RAW om zoveel mogelijk 
details vast te leggen en om de witbalans 
in de nabewerking aan te kunnen passen.

“That’s one small step 
for man, one giant leap 
for mankind.” - Neil 
Armstrong, eerste mens 
op de maan in 1969.

HOOFDSTUK 6: HOE FOTOGRAFEER JE...
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Scherpstellen
De camera heeft in het donker moeite 
met automatisch scherpstellen. Met 
de volgende drie manieren maak je 
scherpstellen op de maan tot een succes.

Single AF punt
Met Single AF punt gebruik je enkel 
één autofocuspunt. Dit autofocuspunt 
kan je over je gehele beeld verplaatsen. 
Verplaats nu handmatig je autofocuspunt 
op de rand van de maan of plaats dit 
punt op de kraters. Dit vergroot de kans 
dat de autofocus kan scherpstellen. Je 
plaatst het autofocuspunt namelijk op 
een punt met contrasten  Dat is wat de 

camera o.a. nodig heeft om automatisch 
te kunnen scherpstellen.

Handmatig scherpstellen
Lukt automatisch scherpstellen op deze 
manier niet? Dan stel je handmatig 
scherp. Selecteer MF van manuele focus 
om de autofocus uit te schakelen. Schakel 
nu Live View in en zoom goed in op de 
maan. Als je nu aan je scherpstelring 
draait zie je de maan scherp en onscherp 
worden. Stop op het moment als alle 
details van de maan zichtbaar worden.

Scherpstellen op oneindig ∞
In het analoge tijdperk, toen er nog geen 

autofocus was, werd er scherpgesteld 
op ‘oneindig’. Veel objectieven hebben 
deze optie tegenwoordig nog steeds. 
Op oneindig scherpstellen doe je door 
je objectief op het ‘achtje’ te zetten, het 
infinity-logo. Bij sommige objectieven 
bereik je volledige scherpte op het 
streepje, bij andere objectieven net voor 
of na het streepje. Test dit uit voordat 
je gaat fotograferen. Het voordeel van 
scherpstellen op oneindig is dat je niet 
steeds opnieuw hoeft scherp te stellen. 
Als je op oneindig scherp stelt weet je 
bijna 100% zeker dat jouw maanfoto 
scherp zal worden. Controleer achter 
altijd of jouw foto goed scherp is.

Maansverduistering
Eens in de zoveel tijd kan je een 
maansverduistering of bloedmaan 
bewonderen. Een maansverduistering 
ontstaat als de aarde tussen de zon en de 
maan in komt te staan. De aarde houdt 
het zonlicht tegen en de maan belandt 
geheel of gedeeltelijk in de schaduw van 
de aarde. De maan krijgt dan een rode 
kleur. Hier komt de naam bloedmaan 
vandaan.

Bij een bloedmaan of maansverduistering 
neemt de lichtintensiteit flink af. Omdat 
het licht flink afneemt veranderen 
daarbij ook je instellingen. 

In plaats van een korte sluitertijd kies 
je nu een lange sluitertijd. Maak je 
sluitertijd echter niet te lang. Je hebt 
nog steeds te maken met de rotatie van 
de aarde waardoor de maan onscherp 
kan worden. Een halve seconde is vaak 
voldoende. Kies vervolgens een open 
diafragma om zoveel mogelijk licht in de 
camera te krijgen. Met deze combinatie 
van sluitertijd en diafragma wordt je 
foto waarschijnlijk te donker. Verhoog 
daarom je ISO-waarde totdat je de 
gewenste belichting hebt. ISO 1600, 
ISO 3200 of hoger zijn hele normale 
waarden. Je zult dus niet ontkomen aan 
beeldruis.

In tegenstelling tot een volle maan kan 
je dit lastig uit de hand fotograferen. 
De maan geeft daar te weinig licht 
voor. Je hebt dus een statief of stabiele 
ondergrond nodig. 

Gebruik een telelens van minimaal 300 
mm. Een objectief met 600 mm zou 
nog beter zijn, omdat je dan de maan 
beeldvullend kunt fotograferen.  

HOOFDSTUK 6: HOE FOTOGRAFEER JE...

Single AF punt + ingezoomd 
via LCD-scherm.
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Maan met een voorgrond
Door de maan in combinatie met een 
voorgrond te fotograferen kan je de 
maan in perspectief plaatsen. Je kunt 
laten zien hoe groot de maan is in het 
landschap en je compositie interessanter 
maken. Cees Kassenberg vertelt meer 
over hoe zijn foto tot stand is gekomen.

Locatie
‘‘Om de maan zo groot mogelijk te 
fotograferen heb je veel afstand nodig 
tot je onderwerp of voorgrond. Hierdoor 
kan je met zoveel mogelijk millimeters 
fotograferen. Voor deze foto heb ik 

een plek boven de A28 gescout. Op 
deze plek had ik met 500 mm nog een 
heel stuk snelweg in beeld en kon ik in 
oostelijke richting fotograferen. Dit was 
noodzakelijk, want de maan kwam in 
deze richting boven de snelweg op. 

Er zijn allerlei apps beschikbaar waarmee 
goed te bepalen is waar en wanneer de 
maan opkomt. Ik gebruik hier de app 
Photopills voor. Via deze app kan ik voor 
ieder gewenst tijdstip zien waar de maan 
op een bepaalde plek op de wereld 
opkomt. Bij dit soort shoots is planning 
cruciaal. Het is verstandig om de dag 

vóór volle maan een kijkje te nemen op 
locatie om te zien of je berekeningen 
kloppen.

Techniek
Het eindresultaat bestaat uit twee foto’s. 
Om de lichtsporen te creëren heb ik een 
sluitertijd van 30 seconden gebruikt. 
Door de lange sluitertijd is de maan 
overbelicht en bewogen. Om dit op 
te lossen heb ik zo snel mogelijk na de 
eerste foto een tweede foto gemaakt. 
Deze foto heeft andere instellingen, 
belicht op de maan. In Adobe Photoshop 
zijn beide foto’s samengevoegd.‘‘

Het resultaat na het samenvoegen EXIF: 1000 mm, f 16, ISO 64, 30 sec EXIF: 1000 mm, f 11, ISO 64, 1/13 sec
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Sterrenhemel fotograferen
In dit onderwerp lees je de basis voor het 
fotograferen van de sterrenhemel.

Benodigdheden
Om de sterrenhemel te fotograferen heb 
je een camera nodig die je handmatig 
kunt instellen en bij voorkeur een 
lichtsterk objectief. Een lichtsterk 
objectief is een objectief met een 
diafragmawaarde van minimaal f 2.8 of 
lager. De camera kan hierdoor meer licht 
opnemen waardoor je foto’s kunt maken 
met minder ruis. Heb je geen lichtsterk 
objectief, dan kan je ook de sterren 
fotograferen. Het is geen vereiste.

Vanzelfsprekend heb je ook een stevig 
statief nodig in combinatie met een 
afstandsbediening of zelfontspanner. Dit 
voorkomt bewegingsonscherpte tijdens 
het fotograferen. Een lampje is ook 
een handig hulpmiddel voor als je de 
knopjes van de camera niet kunt vinden 
of als je moeite hebt met scherpstellen.

Tot slot kan je met een nachtfilter 
en een star tracker fotograferen. 
Hier kon je in hoofdstuk 1 meer over 
lezen. Met het nachtfilter kan je de 
hemel een natuurlijkere blauwe kleur 
geven. Je minimaliseert daarmee de 
lichtvervuiling. Met een star tracker kan 
je met een minutenlange sluitertijd 
de sterren fotograferen zonder dat de 

sterren kleine streepjes worden. Met een 
star tracker kan je veel meer details en 
sterren laten zien en je hebt zichtbaar 
minder last van ruis. 

Instellingen
De instellingen voor sterrenfotografie 
zijn anders dan je gewend bent. Bij 
landschapsfoto’s is het doel om foto’s 
te maken met zo min mogelijk ruis en 
over het algemeen met zoveel mogelijk 
scherpte. Bij sterrenfotografie hanteer je 
andere instellingen. 

Stel allereerst een zo open mogelijk 
diafragma in. Je kiest dus een laag 
f-getal. Hoe lager het getal, hoe beter. 
Vervolgens stel je een lange sluitertijd 
in, bijvoorbeeld 20 of 30 seconden. Je 
zal merken dat je met deze instellingen 
een te donkere foto krijgt. Verhoog 
daarom je ISO-waarde naar ISO 1600, 
ISO 3200 of hoger. Hoe hoog je ISO-
waarde wordt is afhankelijk van de 
hoeveelheid lichtvervuiling. Hoe minder 
lichtvervuiling je hebt, hoe hoger de ISO-
waarde wordt.

Zie je veel ruis in je foto? Daar ontkom 
je helaas niet aan. Fotografeer met een 
star tracker of verminder de ruis in de 
nabewerking. Mis je scherpte in je foto? 
Dit hoort erbij, omdat je met een open 
diafragma nu eenmaal minder scherpte 
hebt.  

Scherpstellen op de sterren
Je zal merken dat de autofocus 
niet goed werkt in het donker. De 
autofocus kan geen punt vinden om 
op scherp te stellen en zal blijven 
scherpstellen zonder resultaat. Stel 
daarom handmatig scherp. Zet 
autofocus op het objectief uit en 
zet het objectief op MF (manuale 
focus). Kies je compositie en zoom 
via Live View in op een heldere ster 
in je beeld. Draai vervolgens aan je 
scherpstelring en draai net zolang 
door totdat de ster zo klein mogelijk 
is. Hoe kleiner de ster, hoe scherper 
het beeld.

Wat je ook kunt doen is scherpstellen 
op oneindig. Je draait dan je 
scherpstelring meteen naar het 
‘achtje’ (infinity logo ∞). Heb je de 
foto gemaakt? Zoom na het maken 
van de foto altijd in om de scherpte 
te controleren. 

Een komeet zo helder dat ie met 
het blote oog te zien was: komeet 
Neowise. Rutger Bus wist Neowise 
letterlijk en figuurlijk te vangen.

HOOFDSTUK 6: HOE FOTOGRAFEER JE... HOOFDSTUK 6: HOE FOTOGRAFEER JE...

De instellingen voor 
astrofotografie zijn 
anders dan je gewend 
bent.



124 125

Regel van 400
Ik ga nog even specifieker in op de 
sluitertijd. Door de rotatie van de aarde 
kunnen sterren streepjes worden als 
jouw sluitertijd te lang is. Dit wordt 
veroorzaakt door de draaiing van de 
aarde. Je kunt een formule hanteren 
om dit te voorkomen, de zogenaamde 
400-regel. Fotografeer je met een crop 
camera (kleinere sensor)? Gebruik dan 
onderstaande formule:

Fotografeer je met een full frame 
camera? Hanteer dan deze formule:

Full frame: maximale sluitertijd = 
400 / (brandpuntsafstand)

Met deze formule bereken je de 
maximale sluitertijd die je in kunt stellen 
om te voorkomen dat sterren streepjes 
worden. Dit is per camera en objectief 
verschillend. Fotografeer je met een full 
frame camera en een 20 mm objectief? 
Dan wordt jouw maximale sluitertijd 20 
seconden. Gebruik je een crop camera? 

Dan wordt je maximale sluitertijd 13 
seconden. Probeer deze formule exact 
zo aan te houden! Vergeet dus ook de 
haakjes niet. 

Fotografeer je met een star tracker? Dan 
hoef je de 400-regel niet te hanteren. 
Een star tracker volgt de beweging van 
de sterren en houdt rekening met de 
draaiing van de aarde.

In onderstaand voorbeeld zie je goed wat 
er gebeurt. Door de lange sluitertijd zijn 
de sterren kleine streepjes geworden.

Locatie
Hoe minder lichtvervuiling je hebt, hoe 
duidelijker de sterren te zien zijn. Voor 
de duidelijkste sterrenfoto’s betekent 
het dat je het buiten de stad moet 
zoeken. Denk aan de polder, de Veluwe, 
de Waddeneilanden of Nationaal Park 
Lauwersmeer, dat is omgedoopt tot 
Dark Sky Park. Daar kan je nog steeds 
last hebben van lichtvervuiling, maar 
dat is beperkt tot een minimum. Via de 
website www.DarkSiteFinder.com kan 
je bekijken waar de donkerste plekken 
op aarde te vinden zijn. 

Jouw locatie moet dus goed donker 
zijn, maar het liefst ook iets toevoegen 
aan jouw foto. Door een voorgrond 
toe te voegen kan je een mooie diepte 
creëren en plaats je de sterrenhemel in 
perspectief. Dit kan door middel van een 
toevoegen van een herkenningspunt 
zoals Radio Kootwijk, Palendorp Petten 
of de heide. Het element water is ook een 
mooie toevoeging met bijvoorbeeld een 
steiger in het water. Wat veel fotografen 
ook doen is zichzelf in de foto plaatsen. 
Daag jezelf uit en wees creatief in het 
uitzoeken van je locatie. 

Perseïden-zwerm
Wil jij vallende sterren zien? Kijk dan 
in augustus even omhoog. Dan is 
meteorenzwerm Perseïden te zien: 
een wolk van stofdeeltjes afkomstig 
van de Swift-Tuttle komeet. Eigenlijk 
zijn het geen vallende sterren, 
maar is het ruimtepuin dat met 
enorme snelheid onze atmosfeer 
binnenkomt. Door een snelheid 
van zo’n 200.000 km/h begint het 
te gloeien en veroorzaakt het een 
lichtflits, oftewel een vallende ster.

Eens in de 20 tot 200 jaar komt deze 
Swift-Tuttle komeet langs onze 
aarde. De laatste keer was in 1992, 
maar het heeft genoeg stofdeeltjes 
voor ons achtergelaten. Elke keer 
als de aarde de baan van deze 
komeet kruist zien we een piek in 
het aantal vallende sterren, met 
het hoogtepunt in de nacht van 12 
op 13 augustus. Waarom wordt het 
Perseïden genoemd? Dat is omdat 
het naast sterrenbeeld Perseus te 
zien is. Die vind je hoog boven de 
noordoostelijke horizon rechts van 
de Grote Beer. 

Wat wens jij als je een vallende ster 
ziet?

Crop sensor: maximale sluitertijd = 
400 / (brandpuntsafstand x cropfactor) 
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Melkweg fotograferen
Het geeft enorm veel voldoening om 
een fenomeen zoals de Melkweg op 
foto vast te leggen. Gelukkig heb ik 
goed nieuws: ook jij kan de Melkweg 
fotograferen! De Melkweg kunnen we in 
Nederland nauwelijks met het blote oog 
zien, maar met de camera kunnen we de 
Melkweg goed tevoorschijn halen. Er zijn 
een aantal aspecten belangrijk als je de 
Melkweg wilt zien en wilt fotograferen. 

Dat begint met fotograferen in de juiste 
tijd van het jaar. De beste periode om 
de Melkweg te fotograferen begint half 
maart en duurt tot half oktober. De ‘core’ 
is dan zichtbaar, het centrum van de 
Melkweg. Het centrum van de Melkweg 
bevat het meeste aantal sterren en de 
Melkweg zal dan het meest helder zijn. 
Fotografeer je buiten deze periode, 
dan kan je nog steeds de Melkweg 
zien. Echter ben je dan beperkt tot 

de zwakkere delen van de nachtelijke 
hemel, aangezien de Melkweg niet 
volledig boven de horizon uit komt. 

Houd ook rekening met de stand van de 
maan. Het licht van een volle maan is zo 
fel dat je duidelijk je eigen schaduw kunt 
zien. Dit licht zorgt er ook voor dat de 
sterren minder helder zijn. Het is daarom 
belangrijk dat je fotografeert wanneer 
de maan het minst aanwezig is. Dat 
betekent echter niet dat je thuis hoeft te 
blijven bij bijvoorbeeld halve maan. De 
maan kent een opkomst en ondergang, 
net als de zon. Als je ziet dat de maan om 
1 uur ‘s nachts ondergaat kan je vanaf dit 
tijdstip de sterrenhemel fotograferen. 
Kijk dus regelmatig naar de maanstand 
en de tijden van opkomst en ondergang. 

Tot slot heb je natuurlijk helder weer 
nodig. Als er bewolking is zie je niets van 
de nachtelijke hemel.

Wat als ik de Melkweg niet zie?
Dan zijn er een aantal hulpmiddelen 
die je kunt raadplegen. Raadpleeg 
bijvoorbeeld de Photopills app. Deze 
app heeft ‘augmented reality’. Als je 
je smartphone voor je houdt en rond 
beweegt, kan je precies zien waar de 
Melkweg zich bevindt. Je kunt ook 
op goed geluk je camera omhoog 
richten en hopen dat je een deel van de 
Melkweg te zien krijgt. Kan je de meest 
heldere sterren wel zien? Dan kan je aan 
de hand van een aantal sterrenbeelden 
de Melkweg vinden. 

De Melkweg fotograferen is een leuke 
uitdaging. Je kunt die uitdaging nog 
groter maken door een interessante 
voorgrond toe te voegen. Dit geeft je foto 
meer diepte en het plaatst de Melkweg 
in perspectief. Creativiteit in fotografie is 
erg belangrijk en bij nachtfotografie kan 
die creativiteit mooi tot uiting komen.

Het begin van de lente is de mooiste periode 
om de Melkweg te fotograferen, omdat de 
hele boog van de Melkweg zichtbaar is.
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Sterrenhemel met voorgrond
Op de vorige pagina’s heb je gelezen 
over de basis in sterrenfotografie. In 
dit onderwerp gaan we dieper in op 
sterrenfotografie met een voorgrond.
Het toevoegen van een voorgrond kan 
een enorme toevoeging zijn aan je 
compositie. Met een voorgrond voeg 
je diepte toe en een extra punt van 
aandacht. Je plaatst de sterrenhemel in 
perspectief. 

Dit lijkt echter makkelijker gezegd dan 
gedaan, want tijdens het fotograferen 
van de sterrenhemel kan je te maken 
krijgen met een te donkere, een te lichte 
of onscherpe voorgrond. Dit is wat je 
daaraan kunt doen.

Donkere voorgrond
Bij sterrenfotografie zie je regelmatig 
dat je voorgrond erg donker wordt. Je 
voorgrond is enkel als silhouet te zien in 
jouw foto. Je voorgrond geeft tenslotte 
geen licht en wordt ook niet verlicht. 
Dit kan erg fraai zijn, maar soms wil je je 
compositie extra aandacht geven door 
de voorgrond mee te nemen. Dit kan je 
doen door je voorgrond te verlichten 
met bijvoorbeeld een kleine zaklamp. 
Zelfs een klein beetje licht maakt al een 
groot verschil.

Deze manier van belichten wordt  ook wel 
schilderen met licht genoemd. Tijdens 

de opname beweeg je het licht over alle 
belangrijke elementen in je voorgrond. 
Je ‘schildert’ als het ware je voorgrond 
met licht. Als je met een lichtbron aan 
de slag gaat, schijn dan niet rond als 
een kip zonder kop. Volg een duidelijke 
route, raak alle belangrijke elementen en 
beweeg met egale bewegingen over je 
landschap. Op pagina 143 lees je meer 
over schilderen met licht.

Onscherpe voorgrond
Wat naast een donkere voorgrond ook 
regelmatig voorkomt is een onscherpe 
voorgrond. Dit komt doordat je met een 

open diafragma fotografeert en scherp 
stelt op de sterrenhemel. Je voorgrond 
valt dan simpelweg buiten de focus. Dit 
kan je oplossen door een extra foto te 
maken van je voorgrond waarbij je de 
focus op je voorgrond plaatst.

 Je hebt nu een foto van de sterrenhemel 
en een foto van de voorgrond. Deze foto’s 
voeg je samen tot één foto met behulp 
van ‘Masking’ in Adobe Photoshop. Met 
Masking is het mogelijk om gedeelten 
van een foto als het ware uit te gummen 
zodat de onderliggende laag zichtbaar 
wordt, te zien op de volgende pagina.

Te lichte voorgrond
In Nederland is de Melkweg met het blote 
oog slecht zichtbaar door lichtvervuiling. 
Dat is anders in het noordwesten van 
Frankrijk. Tijdens mijn vakantie in Sillé le 
Guillaume, op zo’n 35 km van Le Mans, 
was het aardedonker. Ik zag mijn kans 
schoon om de Melkweg in combinatie 
met het dorp te fotograferen. 

Wat ik tijdens het fotograferen zag was 
dat enkele huizen enorm veel licht 
gaven. Dit zorgde voor overbelichting 
in mijn voorgrond. Het histogram gaf 
aan dat er geen informatie meer in 
deze delen zat. Dat zou betekenen dat 
ik geen details meer kon terughalen in 
de nabewerking. Ik moest mijn opname 
onderbelichten om de voorgrond goed 
belicht te krijgen. 

Door de foto te onderbelichten werd de 
sterrenhemel te donker en verdwenen 
er belangrijke details van de Melkweg. 
Uiteindelijk heb ik een HDR foto van 
de voorgrond gemaakt en een goed 
belichte foto van de sterren. In Adobe 
Photoshop heb ik beide foto’s als lagen 
onder elkaar geplaatst. Vervolgens heb ik 
de sterrenhemel uit mijn voorgrondfoto 
‘gegumd’. Hierdoor kwam de goed 
belichte sterrenhemel tevoorschijn. 
Ook dit heb ik met behulp van masking 
gedaan. Het eindresultaat is bewerkt 
in Adobe Lightroom en te zien op de 
linkerpagina.

Deze foto bestaat uit 
twee afbeeldingen. 
Dit wordt ook wel 
een composiet in 
fotografie genoemd.

De foto met overbelichting

Masking in Adobe Photoshop
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Star trails fotograferen
Als je eenmaal weet hoe je de 
sterrenhemel fotografeert is het maken 
van een star trail foto de volgende 
stap. Het fotograferen van star trails, 
ook wel sterrensporen, laat maar weer 
eens zien hoe creatief je kunt zijn met 
nachtfotografie.

De basis van een star trail foto is 
simpel: je maakt een reeks foto’s van 
de sterrenhemel waarbij de compositie 
niet verandert. Je maakt steeds dezelfde 
sterrenfoto, maar per foto verandert de 

positie van de sterren door de draaiing 
van de aarde. Als je 50, 100 of meer foto’s 
hebt, dan krijg je na het samenvoegen 
van deze fotoreeks de beweging van de 
sterren te zien. Hoe meer foto’s je hebt, 
hoe langer de sterrensporen worden.

Benodigdheden
De benodigdheden voor star trail 
fotografie blijven hetzelfde als bij 
astrofotografie, maar het is nu extra 
belangrijk dat je voldoende geheugen en 
vooral meerdere volle accu’s meeneemt. 
Een goede star trail foto bevat al snel 

200 foto’s. Met lange sluitertijden, koude 
temperaturen en dit aantal foto’s kan dat 
erg hard gaan met de accu en geheugen. 
Wat ook handig is is een lampje om in het 
donker te kunnen zien en scherpstellen 
en een thermoskan met koffie, want je 
zit er nog wel even.

Twee manieren
Door de draaiing van de aarde en de 
combinatie van een lange sluitertijd krijg 
je de sterren als strepen te zien. Je kunt 
star trails op twee manieren maken:

• Door minutenlange opnames te maken;
• Door een reeks opnamen te maken met 
kortere sluitertijden.

Je kunt dus een aantal lange opnames 
maken van een flink aantal minuten. 
Het nadeel van deze methode is dat je 
sneller overbelichting krijgt en meer 
ruis gaat zien. Gedurende de opname 
wordt de sensor heet. Je krijgt dan 
zogenaamde ‘hete pixels’ te zien. Dat zie 
je terug als gekleurde pixels of als ruis in 
een patroon. Dat wil je natuurlijk zoveel 
mogelijk voorkomen. Een ander nadeel 
is dat het lastig is om het licht te meten 
en je kunt van tevoren niet even snel 
een testfoto maken. Het is dus vaak een 
gok die je neemt. Het voordeel is dat je 
uiteindelijk met minder foto’s thuis komt 
en minder foto’s hoeft samen te voegen 
in de nabewerking.

Alle sterren draaien 
in Nederland 
rondom de Poolster. 
Deze foto laat dat 
mooi zien.
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Optie twee is de beste manier. Je maakt 
een reeks foto’s met kortere sluitertijden. 
Het voordeel is dat je minder snel last 
krijgt van overbelichting en ruis. Het 
nadeel is dat je veel foto’s maakt en 
voldoende geheugen nodig hebt op je 
geheugenkaart en computer. Een goede 
star trail foto bevat al snel 150 tot 200 
foto’s. Daarnaast moet je die reeks foto’s 
nog samenvoegen. Dat kan even duren 
met dit aantal foto’s. Wees echter niet 
bang. Het samenvoegen is het minst 
werk. Hoe je de foto’s samenvoegt lees je 
later in het boek.

Het makkelijkst is om een reeks foto’s 
te maken met een sluitertijd van 30 
seconden. Dat is de maximale sluitertijd 
voor de meeste camera’s zonder dat 
je de BULB stand hoeft te gebruiken. 
Erg belangrijk: als je eenmaal aan je 
reeks begonnen bent, verander dan 
tussendoor niet je instellingen. Dit zal 
een negatieve invloed hebben op het 
eindresultaat.

Hoe maak ik een reeks foto’s?
Zet de camera op continuous shooting. 
In continuous shooting blijft de camera 
achter elkaar door foto’s maken zolang 
de ontspanknop ingedrukt blijft. Je kunt 
ook gebruik maken van de intervalfunctie 
van je camera of afstandsbediening, 
mits jouw camera of afstandsbediening 
deze functie hebben. De intervalfunctie 

maakt het mogelijk om een reeks foto’s 
te maken met een bepaalde tijd tussen 
de opnamen, bijvoorbeeld 1 seconde. Je 
maakt als het ware een timelapse. 

Let op onderbrekingen
Tijdens het maken van de reeks foto’s 
mag je geen enkele foto missen. Mis je 
een foto, dan zie je een onderbreking 
in je sterrenspoor. Zorg er ook voor dat 
er zo min mogelijk pauze zit tussen 
de opnames door. Neem voldoende 
geheugen mee en zorg ervoor dat alle 
gemaakte foto’s op je geheugenkaart 
passen. Zorg ook voor voldoende 
accu’s en dat je statiefplaatje niet onder 
je batterijklepje zit. Mocht je je accu 
willen verwisselen, dan kan dit in enkele 
seconden.

Het kan zijn dat je vliegtuigstrepen in je 
foto’s hebt doordat vliegtuigen tijdens 
de opname door het beeld vliegen. Dat 
is niet erg, maar wees niet verrast als 
je dit tegenkomt. Je kunt er op locatie 
weinig aan doen.

In welke richting ga je fotograferen?
De richting waarin je fotografeert heeft 
een enorme invloed op hoe jouw star trail 
eruit gaat zien. Fotografeer je richting 
het noorden, richting de Poolster? Dan 
zal je zien dat de sterren heel mooi om de 
Poolster heen draaien. Je kunt dan zelfs 
een compleet rondje van sterren maken. 

Fotografeer je richting het zuiden, 
dan zal je strepen zien die zich meer 
horizontaal door het beeld bewegen. Wil 
je je foto’s tot in detail plannen? Dan is de 
Photopills app aan te raden.

Fotografeer minimaal 30 minuten
Om een beetje star trails in je foto’s 
te zien moet je minimaal een half uur 
fotograferen. Denk dus niet dat je er met 
een uurtje fotograferen vanaf komt. Om 
echt lange star trails te krijgen ben je 
al gauw 2 tot 3 uur bezig. Wees gerust: 
ook met een uurtje fotograferen kan je 
hele mooie en bijzondere foto’s maken 
met zichtbare star trails, vooral als je een 
drukke hemel hebt. Het belangrijkste 
is dat je op pad gaat en het gewoon 
gaat doen, want als je thuis blijft heb je 
helemaal niets. Neem gezelschap mee 
of een muziekje, een thermoskan met 
koffie. Maak het jezelf gemakkelijk.

Dark frame
Tot slot is het belangrijk om een ‘dark 
frame’ te maken. Dit is een zwarte opname 
met precies dezelfde instellingen als 
je fotoreeks. Een dark frame helpt 
bij het verminderen van ruis en hete 
pixels. Deze foto kan je bij je fotoreeks 
samenvoegen. Je doet als het ware zelf 
wat ruisonderdrukking automatisch 
doet. Deze opname maak je nadat je 
de reeks sterrenfoto’s hebt gemaakt om 
onderbrekingen te voorkomen.

NOG NIET
AKKOORD

Welke witbalans stel je in? 
Wil je een natuurlijke blauwe hemel, 
stel je witbalans dan in tussen 3200 
en 4000 Kelvin of zet witbalans op 
Kunstlicht. Wil je warmere kleuren, 
stel de witbalans dan in op 5500 
Kelvin of op TL/Daglicht. Fotografeer 
je in RAW? Dan kan je achteraf in de 
nabewerking je witbalans bepalen. 
Je hoeft dan geen vaste waarde in 
te stellen. Tijdens astrofotografie 
is het gebruik van een nachtfilter 
uitermate geschikt.

Zet ruisonderdrukking UIT
Om onderbrekingen in je star trail 
foto te voorkomen is het belangrijk 
dat ruisonderdrukking uit staat. Wat 
ruisonderdrukking doet is na het 
maken van een foto automatisch 
een tweede foto maken, een 
zogenaamd dark frame. Het doel 
van deze instelling is dat het 
ruis zichtbaar vermindert. Wat je 
echter zult zien zijn steeds kleine 
onderbrekingen en dat is niet mooi. 

De instelling ruisonderdrukking 
vind je in het menu van je camera. 
Als je het niet op jouw camera 
kunt vinden, raadpleeg dan de 
handleiding.

NOG NIET
AKKOORD
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Samenvoegen van de reeks
Aan het einde van de rit heb je een 
hele reeks foto’s. Deze foto’s voeg je 
samen om de star trails tevoorschijn te 
halen. Allereerst is het belangrijk om de 
foto’s goed te archiveren en eventueel 
te hernoemen. Een handig en gratis 
programma hiervoor is Adobe Bridge. 

Wil je Adobe Photoshop gebruiken om 
de foto’s samen te voegen? Volg dan de 
volgende stappen: 

1. Open alle foto’s vanuit Adobe Bridge of 
Lightroom als lagen in Photoshop. Het is 
belangrijk dat je de foto’s als lagen opent, 
omdat je per laag de overvloeimodus 
(Blending Mode) gaat wijzigen.

2. Sleep vervolgens de bovenste laag 
helemaal naar beneden totdat dit de 
onderste laag vormt.

3. Verander nu van alle andere lagen de 
overvloeimodus (Blending Mode) naar 
Lichter (Lighten). Het programma pakt 
nu van elke foto het stukje star trail.

4. Voeg alle lagen samen. 

5. Sla de foto op als PSD-, JPEG- of TIFF-
bestand.

6. Bewerk eventueel het eindresultaat 
naar eigen smaak

Gratis programma’s voor 
samenvoegen van star trail foto’s
Er zijn handige gratis programma’s voor 
het samenvoegen van foto’s tot een star 
trail foto. Deze vind je op de website 
www.Startrails.de voor Windows of 
kies voor het programma StarStax, 
beschikbaar voor Windows en Mac.

Gratis nabewerkingsvideo’s bekijken?
Ga dan naar onze website: 

www.avondfotografie.nl/boek-extra

Hier vind je ruim 1 uur aan videomateriaal 
over nabewerking. Daar vind je ook een 
video over hoe je foto’s tot star trail foto 
samenvoegt in StarStax.

Heb je Adobe Lightroom en wil je 
aan de foto’s wat aanpassingen doen 
voordat je de beelden samenvoegt?

1. Plaats dan eerst de complete 
reeks in Adobe Lightroom.

2. Pas vervolgens de bewerkingen 
toe op de eerste foto van de reeks. 
Let op: gebruik geen ‘Lenscorrecties’ 
en snijd ook je foto’s niet bij. Dit kan 
problemen veroorzaken met het 
uitlijnen van de foto’s.

3. Synchroniseer alle toegepaste 
bewerkingen op de andere foto’s in 
de reeks.

4. Open de foto’s als lagen in Adobe 
Photoshop.

5. Herhaal het proces wat op de 
vorige pagina staat uitgelegd.

6. Sla de foto op als PSD en je ziet de 
foto terug in je Lightroom catalogus.

7. Het eindresultaat kan je 
verder bewerken (dit keer met 
Lenscorrecties en uitsnijden indien 
gewenst).
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https://startrails.de/
https://markus-enzweiler.de/software/starstax/
https://www.avondfotografie.nl/boek-extra 
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Lightbeam selfie
Om een lichtstraal vast te leggen moet het goed donker zijn, heb 
je een sterke lichtbron nodig en een beetje nevel, mist of rook in 
de lucht. Het maken van zo’n lightbeam selfie is hartstikke leuk en 
het resultaat is verbluffend. Een lightbeam selfie werkt geweldig in 
combinatie met de sterrenhemel.

Richt tijdens de opname je lichtbron omhoog, blijf zo stil mogelijk 
staan en wacht geduldig tot de opname klaar is. Kies de instellingen 
die je normaal kiest voor een goed belichte foto. De grootste 
uitdaging is het lange stilstaan. Houd er rekening mee dat je soms 
wel 15 of 30 seconden lang stil moet staan. Als je teveel beweegt zal 
je niet scherp in beeld zijn. Oefening baart kunst!

Lichtstralen van een vuurtoren
Om een lichtstraal van een vuurtoren vast te leggen 
gebruik je een niet al te lange sluitertijd. Met een 
te lange sluitertijd zal de camera de lichtstralen 
namelijk niet registreren. Een sluitertijd van 1/2 tot 
2 seconden is een mooi uitgangspunt. De lengte 
van je sluitertijd zal bepalen hoe breed de lichtstraal 
wordt. Heb je de juiste sluitertijd gevonden, stel dan 
een open diafragma en een hoge ISO-waarde in voor 
de juiste belichting. Hoe hoog de ISO-waarde moet 
worden is afhankelijk van de hoeveelheid licht in de 
omgeving.

Om meerdere lichtstralen in één foto vast te leggen 
maak je eerst een reeks foto’s. Deze reeks foto’s voeg 
je vervolgens samen in Adobe Photoshop volgens 
het principe besproken op pagina 135. In hoofdstuk 
8 vind je daar een handige videoles over. Deze 
betreffende foto bestaat uit 10 foto’s. 
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Bij onweersbuien komen allerlei 
verschillende soorten randverschijnselen 
voor. Uit de ene bui vallen grote 
hagelstenen omlaag, soms leidt het 
tot wateroverlast en een andere keer 
zorgt onweer voor schade door zware 
windstoten. Maar het meest gevaarlijke 
verschijnsel bij een onweersbui is 
ongetwijfeld bliksem! Bliksem kan het 
hele jaar door voorkomen tijdens buien, 
maar de meeste mensen zullen het toch 
vooral van het zomerseizoen kennen. 
Het bekende gedonder en geflits na 
afloop van een broeierig warme dag of 
een nacht met urenlang onweer nabij 
of op afstand. Voor een fotograaf zijn 
juist dit soort nachten met veel bliksem 
natuurlijk indrukwekkend om mee te 
maken, al waagt niet iedere fotograaf 
zich aan dit type fotografie.

Bliksemfotografie is namelijk een 
bijzondere tak van sport, want hoe weet 
je waar het precies gaat onweren? En 
hoe zorg je ervoor dat het veilig blijft? 
veiligheid is namelijk het belangrijkst. 
Je kunt ‘s nachts tenslotte veel lastiger 
inschatten hoe dichtbij een bui hangt 
dan overdag. Als je even niet alert 
bent kan dat linke situaties opleveren. 
Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg 
websites en apps waarmee je bliksem 
online kunt volgen via een kaart.

Zo’n kaartje geeft nog lang geen 
garantie voor goede bliksemfoto’s, want 
er zijn verschillende soorten bliksem. 
Toch kun je meestal wel inschatten hoe 
dichtbij je bij een onweersbui vandaan 
staat, zeker wanneer de bui met enige 
regelmatig activiteit vertoont. Het komt 
desondanks vaak voor dat je na veel 
nadenken, afwegen, twijfelen én rijden 
op een locatie staat en de onweersbui 
ineens stopt met bliksem produceren. 
Dat is het risico van het vak en zoiets 
zal je veel vaker overkomen dan met 
topfoto’s weer huiswaarts keren. Geef 
echter niet op! Als je het blijft proberen, 
dan volgt het resultaat vanzelf.

Mijn advies is om niet veel dichter op 
een onweersbui te gaan staan dan zo’n 5 
kilometer afstand. Soms kan de bliksem 
namelijk naast de bui inslaan. Zelf heb ik 
meermaals meegemaakt dat de bliksem 

ver naast de bui in het droge gebied 
insloeg waar we met de camera stonden, 
zelfs tot op slechts 20 meter voor mijn 
camera aan toe. Uiteraard was dit niet de 
bedoeling, maar dat is het risico van het 
vak. Onweer blijft een onberekenbare 
natuurkracht waarbij je niet altijd in de 
hand wat er gebeurt. In dat geval giert 
de adrenaline door je lijf.

Dit is een voorbeeld van zo’n app of 
website die via een kaart overal ter 
wereld actief de onweersbuien laat 
zien.

De bliksem sloeg op 20 m 
afstand in. ‘Risico van het vak’, 
aldus Wouter. 

EXIF: f 11, ISO 100, 7 sec
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‘‘Je leert de allergrootste 
krachten van de natuur van 
dichtbij kennen’’.

Bliksem fotograferen
Voor dit onderwerp hebben we een 
speciale gast: Wouter van Bernebeek, 
meteoroloog en storm chaser. Een 
storm chaser jaagt op de meest zware 
en fotogenieke onweersbuien voor 
spectaculaire beelden, maar indien 
nodig ook om mensen te waarschuwen 
voor naderend noodweer. Wouter vertelt 
meer over het fotograferen van bliksem.
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Overdag onweer fotograferen
Het overdag fotograferen van onweer 
is betrekkelijk eenvoudig. Daar gebruik 
je in feite de instellingen voor die je bij 
landschapsfotografie ook zou gebruiken. 
Dat is een lage ISO-waarde, een klein 
diafragma en een korte sluitertijd. 
Uiteraard kan een felle blikseminslag 
alsnog tot overbelichting leiden, maar 
die kans is niet groot. Let op: als je een 
te lange sluitertijd gebruikt wordt de 
bliksem als het ware onzichtbaar op je 
foto. De bliksemschicht was er wel, maar 
gaat verloren in het overige daglicht 
waardoor je hem niet meer terugziet.

Bij bliksemfotografie overdag maak ik 
gebruik van een zogenaamde lightning-
trigger. Dit is een soort kastje dat in 
verbinding staat met de camera. Bij elke 
lichtverandering in het landschap stuurt 
dit kastje een signaal naar de camera en 
worden er binnen een fractie van een 
seconde enkele foto’s gemaakt. Oké, 
je mist zeker wel eens wat, maar het 
is een redelijk betrouwbare methode 
om overdag tot goede bliksemfoto’s te 
komen. 

‘s Avonds onweer fotograferen
Dan nu even terug naar het gebruik van 
camera-instellingen in de duisternis. 
Blikseminslagen geven van zichzelf een 
forse bak licht en daarop moet je de 
belichting zoveel mogelijk proberen 

aan te passen, ook al is dit niet altijd 
eenvoudig. Bij actief onweer werk ik 
standaard op ISO 100 en dan is het 
een beetje spelen met het diafragma. 
Dit is afhankelijk van de intensiteit van 
de blikseminslagen. Onweer op enige 
afstand vraagt meestal om waarden 
tussen f 5.6 en f 11, maar iets hoger of 
lager is vaak ook geen probleem. Zodra 
de blikseminslagen echt fel worden en 
dichterbij komen mag je gerust richting 
de f 16 gaan. Een blikseminslag kan 
beter iets onderbelicht zijn dan totaal 
overbelicht, want in zulke gevallen kun 
je de foto doorgaans weggooien. De 
belichtingstijd laat ik verder afhangen 
van de hoeveelheid bliksem, maar 
probeer het te beperken tot maximaal 
een seconde of 15 (bijvoorbeeld in de 
BULB stand). Dit doe ik om eventueel 
stadslicht niet overheersend te laten 
worden en ook om teveel beweging van 
wolkenformaties te voorkomen.

Weerlicht fotograferen
Natuurlijk hebben we dan nog het 
bekende weerlicht. Weerlicht is onweer 
dat zich bovenin de wolken bevindt. 
Bij weerlicht neem je de bliksem 
niet waar, maar alleen de lichtflitsen 
ervan. Weerlicht vereist totaal andere 
instellingen, want op f 8 en ISO 100 ga 
je daar vaak niets van terugzien op foto. 
Als je met weerlicht te maken hebt kan je 
gerust opschalen naar ISO 200 of ISO 400, 

in combinatie met een diafragma rond f 
3.5 of f 4.5. Wanneer het landschap dat 
niet toelaat vanwege de scherptediepte, 
dan is ISO 800 natuurlijk ook een optie. 
Weerlicht vraagt vaak om een extra 
weerelement om de foto spannender 
te maken, bijvoorbeeld een fraaie 
wolkenformatie. Met enkel weerlicht 
spreekt zo’n situatie niet genoeg aan. 

Het is belangrijk om te experimenteren 
met de instellingen, omdat elk type 
onweer iets onverwachts te bieden heeft 
waar je je instellingen direct op moet 
aanpassen. Controleer regelmatig hoe de 
opnames eruit zien, houd je histogram 
in de gaten en blijf je instellingen 
aanpassen indien nodig.

Hoe ontstaat bliksem?
Bliksem ontstaat door wrijving 
tussen sterk stijgende warme lucht 
en sterk dalende koude lucht. 
Door de wrijving wordt de wolk 
elektrisch geladen. De wolk wil 
zich vervolgens ontladen en deze 
ontladingen leiden tot bliksem en 
donder. Bliksem zoekt vliegensvlug 
een weg naar een andere wolk of 
naar de grond en ziet er daarom 
vertakt en schokkerig uit. Bliksem 
is wat we zien, donder is wat wij 
horen.

HOOFDSTUK 6: HOE FOTOGRAFEER JE...
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Lightpainting
Nachtfotografie is magisch! Door te 
fotograferen met een lange sluitertijd ga 
je effecten zien die je niet met het blote 
oog kunt zien. Denk aan lichtstrepen 
of stervorming. Elke foto die je maakt 
blijft een verrassing totdat je de foto 
op je LCD-scherm terug ziet. Als je weet 
welke effecten dit zijn en hoe je dit kunt 
bereiken kan je dit ook in een andere 
vorm toepassen, bijvoorbeeld voor 
lightpainting. Lightpainting biedt een 
geheel nieuwe wereld aan creatieve 
mogelijkheden.

Met lightpainting kun je spectaculaire 
lichtschilderijen maken en je eigen 
fantasiewereld creëren. Ik leg je in dit 
hoofdstuk uit wat er allemaal komt 
kijken bij het maken van zo’n foto, welke 
instellingen je nodig hebt en welke 
benodigdheden je zoal kunt gebruiken.

Met lightpainting kan je drie manieren 
toepassen om jouw ideale lichtkunstwerk 
te maken:

• Camera beweging
• Schilderen met licht
• Tekenen (en schrijven) met licht

Elk van deze vormen hebben een eigen 
werkwijze en resultaat. Door deze 
manieren met elkaar af te wisselen krijg 
je een mooie variatie foto’s.

Camerabeweging
Bij camerabeweging beweeg je je 
camera tijdens het maken van een foto. 
In plaats van tekenen of schrijven met 
licht doe je het tekenen en schrijven 
met je camera. Kies een sluitertijd van 
bijvoorbeeld 5 seconden, druk de foto 
af en beweeg jouw camera rond tijdens 
het maken van de foto. Laat je verrassen 
door het resultaat! 

Voor de echte waaghalzen is er ook nog 
de variant genaamd ‘Camera Throwing’. 
Tijdens een opname gooi je je camera in 
de lucht in de hoop op een spectaculaire 
opname. 

Schilderen met licht
Bij schilderen met licht beschilder je 
jouw onderwerp of omgeving met licht. 
Je schildert met licht om een technisch 
probleem op te lossen of om creatievere 
foto’s te maken. 

Bij nachtfotografie komt het vaak voor 
dat jouw voorgrond te donker wordt. 
Het wordt een silhouet en is niet 
duidelijk zichtbaar. Hierdoor blijft het 
oog van de kijker zoeken naar een punt 
van aandacht. Daarnaast wil je soms je 
compositie specialer maken door extra 
aandacht aan je onderwerp te geven. 
Door je onderwerp tijdens een opname 
te verlichten plaats je je voorgrond 
letterlijk en figuurlijk in de spotlights.

Bij schilderen met licht is het belangrijk 
dat je blijft bewegen met je lichtbron.  
Volg een route, raak alle belangrijke 
elementen met je lichtbron en schijn je 
lichtbron niet te lang op één plek om 
lichtvlekken te voorkomen. Hoelang 
je moet schijnen is afhankelijk van de 
sluitertijd, de sterkte van je lichtbron en 
het omgevingslicht. Kies allereerst de 
juiste instellingen voor het maken van 
de foto zoals je die normaal zou instellen. 
Vervolgens ga je tijdens de opname 
schilderen met je lichtbron. Door een 
aantal testopnames te maken weet je 
hoelang je moet schilderen voor een 
juiste belichting. Schijn het licht alleen 
op de plekken waar je meer licht wilt.

Schilderen met licht wordt gebruikt om 
een optimale belichting te krijgen als dat 
niet meteen lukt, maar je kunt het ook 
voor creatieve doeleinden gebruiken. 
Beschilder bijvoorbeeld de bomen in je 
landschap, het wandelpad dat voor je 
ligt of de benaming op een brugleuning. 
Door hier en daar wat extra te belichten 
kan je een mooie diepte in je foto laten 
zien.

Op deze foto zie je het Belvédère Hotel, 
bekend van de James Bond film Goldfinger. 
Tijdens de opname is het hotel belicht met 
een zaklamp. Dit maakt de details goed 
zichtbaar. De lichtstrepen van langsrijdende 
auto’s maken het plaatje compleet.

Tijdens een opname gooi je 
je camera in de lucht in de 
hoop op een spectaculair 
resultaat!

HOOFDSTUK 6: HOE FOTOGRAFEER JE...
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Tekenen en schrijven met licht
De derde manier is de meest bekende 
manier van lightpainting, namelijk 
tekenen en schrijven met licht. Met 
behulp van een lichtbron en een lange 
sluitertijd wordt het mogelijk om 
bijvoorbeeld je naam te schrijven of om 
een figuurtje te tekenen. Die lichtbron 
hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. 
Met fietslampjes, glowsticks of sterretjes 
maak jij spectaculaire lichtschilderijen. 
Je hoeft er ook niet voor naar buiten of 
naar de studio. Sluit de gordijnen, doe 
het licht uit en je kunt prima thuis aan de 
slag.

Schrijf in spiegelbeeld
Schrijven met licht lijkt makkelijker 
gezegd dan gedaan. Als je een naam of 
een reeks cijfers wilt schrijven, dan moet 
je dit doen in spiegelbeeld. Als je niet 
in spiegelbeeld schrijft zal jouw tekst 
gespiegeld in je foto te zien zijn. Vind je 
dit lastig? Dan kan je ervoor kiezen om 
de foto horizontaal te spiegelen in de 
nabewerking. Let op: niet alleen je tekst 
zal in spiegelbeeld staan, maar ook je 
omgeving!

Wat heb je nodig?
Om te tekenen of schrijven met licht heb 
je een donkere omgeving nodig. Hoe 
donkerder de omgeving, hoe duidelijker 
je lightpainting te zien zal zijn. Zet 
ook je camera op statief en sluit de 

afstandsbediening of draadontspanner 
aan. Dit is belangrijk, omdat je op 
deze manier je camera niet aan hoeft 
te raken om de foto af te drukken. Dit 
voorkomt bewegingsonscherpte die 
wordt veroorzaakt door het afdrukken. 
Heb je geen afstandsbediening of 
een draadontspanner, dan kan je 
de zelfontspanner van de camera 
gebruiken. Met de zelfontspanner kan je 
instellen na hoeveel seconden de camera 
een foto maakt. Het gebruik van een 
afstandsbediening of zelfontspanner is 
ook handig als je alleen fotografeert. Je 
kunt dan je camera op afstand bedienen.

Instellingen
Begin met het instellen van een zo laag 
mogelijke ISO-waarde om onnodig ruis 
te voorkomen. Stel je diafragma in op 
de gewenste scherptediepte en kies 
vervolgens de juiste sluitertijd. Hoe lang 
de sluitertijd moet zijn is een kwestie van 
experimenteren en proeffoto’s maken. Je 
kunt bijvoorbeeld 10 seconden instellen 
en kijken of je binnen die 10 seconden je 
lightpainting kunt afmaken. Als dat niet 
het geval is, verleng dan de sluitertijd. 
Om het makkelijker te maken kan je de 
BULB stand gebruiken. Met de BULB 
stand heb je zelf de controle over de 
lengte van je sluitertijd.

Beginnen met tekenen of schrijven
Als je je camera hebt ingesteld kan je 

beginnen met tekenen of schrijven. Als 
je bezig bent met het maken van een 
figuurtje, ga dan net zolang door totdat 
de camera klaar is het met maken van de 
foto. Als je klaar bent met het schrijven 
van een naam of tekst, zet dan het lampje 
uit. Weglopen met het lampje nog aan 
betekent dat je extra lichtstrepen te zien 
krijgt. Dit zorgt voor lichtvervuiling in je 
foto. Wees je daar bewust van.

Tekenen of schrijven met licht kan je 
alleen doen, maar je kunt het ook met 
anderen doen. Het is niet alleen leuker 
om het met meerdere mensen te doen, 
maar het heeft ook zo zijn praktische 
redenen. Zo kan je elkaar aanwijzingen 
geven en verschillende kunstwerken in 
één foto laten zien. Welke manier van 
lightpainting is jouw favoriet?

Wat lightpainting zo leuk maakt 
is dat je het heel gemakkelijk in je 
achtertuin of huiskamer kunt doen. 
Maak het goed donker, zet alle 
verlichting uit en je kunt beginnen.  
Je hoeft je echter niet te beperken 
tot alleen je tuin of huiskamer. 
Lightpainting kan werkelijk overal. 
Denk bijvoorbeeld aan het strand, 
het bos of de stad. Leef je uit en 
wees creatief!

HOOFDSTUK 6: HOE FOTOGRAFEER JE...
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Benodigdheden
Voor lightpainting heb je licht nodig! 
Als je op zoek gaat naar licht, denk dan 
vooral niet te moeilijk. Je hebt echt geen 
professioneel licht nodig om mooie 
lichtschilderijen te kunnen maken. Met 
de kleinste lampjes kan je de mooiste 
effecten creëren. Denk hierbij aan de 
zaklamp van je smartphone of aan 
fietslampjes. Met fietslampjes kan je 
zowel in rood als wit lightpainten. Ze 
hebben vaak een knipperstand wat voor 
een extra leuk en creatief effect zorgt!

Fotograferen met de Pixelstick
Misschien heb je foto’s gezien waarin 
complete lichtbanen en unieke vormen 
te zien zijn. Deze foto’s worden gemaakt 
met een LED-bar. De Pixelstick is zo’n 
LED-bar van bijna twee meter lang. 
De Pixelstick is speciaal gemaakt 
voor fotografen die regelmatig aan 
lightpainting doen. De Pixelstick heeft 
maar liefst 200 RGB LED-lichtjes die apart 
van elkaar bediend kunnen worden. 
In totaal beschikt dit apparaat over 16 
miljoen kleuren. De mogelijkheden die 

je met dit apparaat hebt zijn letterlijk 
eindeloos. De Pixelstick wordt geleverd in 
een draagtas met daarin twee LED-strips, 
een connector, het bedieningspaneel en 
het handvat. Het geheel schuift simpel in 
elkaar. Plaats de batterijen erin en je kunt 
aan de slag!

Een unieke eigenschap van de Pixelstick 
is dat je de mogelijkheid hebt om een SD-
kaart in het controlepaneel te plaatsen. 
De gekste afbeeldingen kan je omzetten 
tot een bestand die de Pixelstick kan 

omzetten naar een lightpainting. De 
Pixelstick komt standaard met leuke 
presets, maar je kunt daarmee ook je 
eigen afbeeldingen maken! Denk aan 
de afbeelding van bijvoorbeeld logo’s, 
graffiti, een dinosauriër, een ruimteschip 
of zelfs een hamburger. 

Op foto 3 zie je een foto gemaakt met 
de Pixelstick. Door tijdens de opname 
door het beeld te lopen met de Pixelstick 
krijg je gave effecten te zien. Deze foto is 
gemaakt met de regenboog preset.

Andere voorbeelden van geschikte 
lampjes zijn vingerlampjes, glowsticks of 
sterretjes. Vingerlampjes heb je in allerlei 
kleuren. Plaats een vingerlampje op elke 
vinger, zet de lampjes aan en begin met 
lightpainten. Je kunt nu per hand met 
vijf verschillende lichtstrepen schilderen! 
Met glowsticks kan je een egale en brede 
lichtstreep laten zien. Sterretjes geven 
weer een ander effect door de warme 
kleur en door de vonkjes die er vanaf 
komen. Als je woorden of figuren wilt 
maken met een spetterend resultaat, 

gebruik dan sterretjes. Je krijgt dan een 
mooi gerafeld randje te zien.

Het laatste wat je nodig hebt is een 
donkere omgeving. Hoe donkerder jouw 
omgeving, hoe duidelijker jouw light 
painting zal worden. Dit kan gewoon in 
je huiskamer! Sluit de gordijnen en ga 
aan de slag. Daarnaast kunnen andere 
lichtbronnen zoals lantaarnpalen voor 
veel afleiding zorgen. Wil je je omgeving 
onderdeel uit laten maken van je foto, 
probeer hier dan op te letten.
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Welke instellingen heb je nodig?
Om je lightpainting foto’s te laten slagen 
is een lange sluitertijd onvermijdbaar. 
Sluitertijden van 5 of 10 seconden of 
zelfs langer zijn niet ongewoon. Je moet 
je camera de tijd gunnen om het licht 
te kunnen registreren. Hoe langer de 
sluitertijd, hoe langer jij de tijd hebt om 
je lichtkunstwerk te maken. 

Het is het handigst als je fotografeert in 
de BULB stand. Met de BULB stand heb jij 
de volledige controle over je sluitertijd. 
Druk de foto af als je begint met 
schilderen en stop de opname als je klaar 
bent. Hiermee kan je overbelichting of 
lichtvervuiling voorkomen. 

Waar je goed op moet letten is 
overbelichting. Houd goed je lichtmeter 
en histogram in de gaten en blijf 
variëren met je instellingen. Lukt het de 
eerste keer niet? Probeer het dan net 
zolang totdat jij tevreden bent met het 
resultaat. Gebruik daarnaast een statief, 
afstandsbediening of de zelfontspanner 
van je camera voor de meeste scherpte.

ISO-waarde
Hoe hoger de ISO-waarde ingesteld 
staat, hoe lichter jouw foto wordt. Bij 
lightpainting, en nachtfotografie in 
het algemeen, kiezen we echter een zo 
laag mogelijke ISO-waarde om ruis te 
voorkomen. 

Diafragma
Stel jouw diafragma in naar de gewenste 
scherptediepte. Wil je zoveel mogelijk 
scherpte? Kies dan een diafragma tussen 
f 8 en f 13. Heb je een voorgrond in je 
foto of wil je spelen met onscherpte? Stel 
je diafragma dan in op f 5.6 of lager.

Welke witbalans stel ik in? 
Fotografeer je in RAW? Dan hoef je 
tijdens het fotograferen niet op de 
witbalans te letten. Je kunt de witbalans 
dan in de nabewerking naar smaak 
aanpassen. Fotografeer je in JPEG? Dan 
is het belangrijk om je witbalans tijdens 

het fotograferen goed in te stellen. Je 
hebt dan de volledige controle over de 
kleuren van je lichtschilderij. 

Stel je witbalans in tussen 3200 K en 
4000 K als je koude kleuren wilt. Stel je 
witbalans in tussen 4000 K en 6000 K 
als je warme kleuren wilt. Je kunt ook 
een voorinstelling kiezen. Wil je koude 
kleuren, kies dan Gloeilamp of Halogeen. 
Voor warme kleuren kies je Bewolkt of 
Schaduw. Stel je camera desnoods zo 
in dat je foto’s in zowel JPEG als in RAW 
worden opgeslagen als je nog niet 
zoveel ervaring hebt met nabewerking. 

Handmatig scherpstellen
Scherpstellen tijdens lightpainting is 
een uitdaging. De kans is groot dat 
jouw autofocus moeite heeft met 
scherpstellen of helemaal niet kan 
scherpstellen. Stel daarom handmatig 
scherp. Zet je autofocus uit en manual 
focus aan. Schakel vervolgens je Live 
View in. Als jij je compositie hebt gekozen 
maak je gebruik van de focus magnifier 
om je beeld dichterbij te halen. Als je 
vervolgens aan de scherpstelring van je 
objectief draait zie je het beeld scherp en 
onscherp worden. Stop op het moment 
dat je beeld volledig scherp is.

Dit is een goede manier om scherp te 
stellen, maar wat doe je als je geen licht 
hebt? Dan moet je licht creëren. Schijn 
bijvoorbeeld een zaklamp richting de 
camera op de plek waar jij gaat staan.  
Vervolgens kan jij scherpstellen op de 
zaklamp. Je kunt ook je tas op die plek 
neerzetten en licht op de tas schijnen. 
Dan kan je op de tas scherpstellen. 
Dit vergt oefening en geduld. Heb je 
scherpgesteld, maar is je model iets 
van positie verplaatst? Stel dan altijd 
opnieuw scherp en controleer achteraf 
je scherpte.

Gebruik je een lichtbron om het 
scherpstellen makkelijker te maken, dan 
kan je ook proberen om scherp te stellen 
met een enkel autofocuspunt. 

Lees op de volgende pagina hoe je zelf zo’n 
licht-effect kunt maken!
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Maak je eigen light tube!
Een light tube is niets anders dan een 
gekleurde buis die licht geeft. Gelukkig 
kan je deze gemakkelijk zelf maken! Met 
een light tube kan je brede banen licht 
creëren. Met een beetje creativiteit kan je 
met één light tube wel 10 verschillende 
ontwerpen maken. 

Benodigdheden:
• Zaklamp met clip
• Lange, transparante buis (± Ø 25 mm)
• Overtrekpapier (of bakpapier)
• Gekleurde folie (gels)
• Witte of zwarte doek

Kies een buis van minimaal een halve 
meter lang of langer. Hoe langer de buis, 
hoe groter de lichtbanen worden. Let 
hierbij goed op de diameter. Er moet 
namelijk een zaklamp in passen. Een 
diameter van ± 25 mm is perfect.

Het overtrekpapier zorgt ervoor dat 
het licht van de zaklamp goed wordt 
verspreid. De gekleurde folie geeft de 
buis de gewenste kleur. Je kunt natuurlijk 
elke kleur kiezen die je wilt. De lengte 
van het overtrekpapier en folie moet 
dezelfde lengte zijn als die van de buis. 
De breedte mag ongeveer 8 cm zijn.

Werkwijze
Als je de benodigdheden hebt verzameld 
ga je als volgt te werk:

1. Je begint met de lange transparante 
buis, het overtrekpapier en de gekleurde 
folie. Knip van het overtrekpapier en de 
gekleurde folie een strook van ongeveer 
8 cm breed. Je hebt nu twee stroken van 
ongeveer 8 cm breed met ongeveer de 
lengte van de buis. 

2. Rol beide stroken strak op zodat je het 
aan de binnenkant van de transparante 
buis kunt schuiven. Het is belangrijk dat 
de gekleurde folie aan de buitenkant 
zit. Als het papier in de buis zit moet 
je erdoorheen kunnen kijken. Deze 
handeling vergt even oefenen.

3. Het is nu tijd om de zaklamp aan de 
binnenkant van de buis te plaatsen. Het 
is het makkelijkst als je een zaklamp hebt 
met een clip zodat je de zaklamp aan het 
uiteinde van de buis kunt clippen. Je 
kunt hem hierdoor goed vasthouden. 
Zet de zaklamp aan en voila, je hebt 
je eigen licht tube gemaakt! Voor het 
grootste gemak kies je een zaklamp met 
de aan- en uitknop aan de onderkant.

4. De witte en zwarte doekjes komen 
als laatst. Deze doekjes gebruik je om 
het uiteinde van de buis te bedekken. 
De doeken zorgen ervoor dat je geen 
lichtstreep op de grond ziet. Je kunt deze 
doeken in de buis proppen of ze met 
een elastiekje aan de buis vastmaken. 
Lensdoekjes zijn hiervoor erg geschikt.

TL kleurhulzen
TL kleurhulzen zijn gemaakt om 
TL-lampen van een andere kleur te 
voorzien. Met deze kleurhulzen maak 
je heel makkelijk je eigen LED-balk. 
Deze kleurhulzen hebben een diameter 
van 26,5 mm waardoor een Nitecore 
zaklamp hier perfect in past. Stop de 
zaklamp in de kleurhuls, zet hem aan en 
je kunt beginnen! Je hoeft hiervoor niets 
in elkaar te knutselen. Deze kleurhulzen 
zijn online te bestellen.

Heb je geen transparante buis? Dan 
voldoet doorzichtig plastic folie ook. 
Leg de folie plat op de tafel en plaats 
daarboven het overtrekpapier en de 
gekleurde folie. Je rolt nu alle folies 
op. Met enkele elastieken zorg je 
ervoor dat dit als geheel blijft zitten. 
Plak het geheel vervolgens aan 
elkaar met doorzichtig plakband en 
verwijder de elastieken. 

Let op: je moet na het oprollen door 
de buis heen kunnen kijken. Let ook 
goed op de diameter. Er moet aan 
het uiteinde een zaklamp in kunnen. 
Dit hoeft geen zaklamp met een clip 
te zijn, want je kunt de buis samen 
met de zaklamp vastknijpen zonder 
dat ie uit de buis valt.

Mogelijkheden met je zelfgemaakte 
light tube
Met enkele simpele toevoegingen kan je 
met je light tube meer creëren dan enkel 
een gekleurde lichtstreep. Zo bestaan 
er zaklampen met een strobefunctie, 
oftewel een knipperfunctie. Als je 
de knipperfunctie van de zaklamp 
tijdens het lightpainten aan zet krijg je 
onderbroken lichtstrepen, een beetje 
een zebra-effect.

Je kunt aan de bovenkant van de tube 
ook twee stukken zwarte tape plaatsen. 
In plaats van een zebra-effect heb je 
aan de bovenkant twee streepjes. Dit 
geeft de bovenkant van je lichtstreep 
een leuk en spannend detail. Tot slot 
kan je bijvoorbeeld een gekleurde veer 
of sterretje aan de buis vastmaken met 
tape of een elastiek. Een oranje veer 
in een blauwe light tube zorgt voor 
een oranje randje boven de blauwe 
lichtstreep. Het sterretje zorgt voor een 
randje met vonken. Zo kan je met hele 
simpele dingen verschillende lichtbanen 
creëren met leuke details.

Als je aan de slag gaat met lightpainting, 
probeer dan veel instellingen en 
attributen uit. De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Hoe meer je experimenteert, 
hoe makkelijker en leuker het wordt. 
Tot slot de laatste en misschien wel 
belangrijkste tip: heb plezier!
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Staalwol fotografie
Staalwol fotografie is een populaire vorm 
van lightpainting. Met staalwol fotografie 
kan je een enorme vonkenregen creëren! 
Je komt gegarandeerd met spetterende 
foto’s thuis. Staalwol fotografie vergt 
wat meer tijd om voor te bereiden en 
kent andere benodigdheden. Daarnaast 
is veiligheid een belangrijk punt. In dit 
hoofdstuk ga ik van begin tot eind de 
stappen met je doorlopen zodat jij op 
een creatieve en zo veilig mogelijke 
manier schitterende staalwolfoto’s kunt 
maken.

Om staalwol fotografie te kunnen 
beoefenen heb je het volgende nodig:

• Staalwol (zo fijn mogelijk)
• Garde
• Touw, ketting of riem om mee te 
zwaaien
• 9-volts batterij of aansteker

Staalwol kan je op veel plekken kopen. 
Het is het staalwol wat je ook in keuken 
gebruikt om mee schoon te maken. Kijk 
eens in een winkel met huishoudelijke 
artikelen of een doe-het-zelf-zaak zoals 
de HEMA of Karwei. Ook online kan je 
gemakkelijk staalwol bestellen. Het is 
belangrijk om zo fijn mogelijk staalwol 
te hebben. Er moet voldoende zuurstof 
bij komen zodat het staalwol lekker gaat 
vonken. Let op het aantal nullen op de 

verpakking. Hoe meer nullen er op de 
verpakking staan, hoe fijner het staalwol 
is. Als je vier nullen ziet staan heb je het 
fijnste staalwol.

De garde is een belangrijk gereedschap. 
De garde is namelijk perfect om 
het staalwol in de stoppen. Door de 
openingen in de garde kunnen de 
vonken goed ontsnappen. Kies hierbij 
een garde met een oog aan de onderkant. 
Hierdoor kan je een stuk touw of ketting 
gebruiken om de garde mee rond te 
zwaaien. Een stuk touw of ketting kan je 
gemakkelijk aan het oog vastmaken. De 
ideale lengte van het touw of ketting is 
ongeveer de lengte van je arm plus iets 
meer. Het rondzwaaien moet met grote 
kracht gebeuren om de vonken te laten 
ontsnappen.

Om het staalwol aan te steken gebruik 
je een 9-volts batterij of aansteker. Het 
gebruik van de 9-volts batterij is het 
makkelijkst en het veiligst. Houd de 
9-volts batterij simpelweg tegen het 
staalwol aan en het staalwol begint 
meteen te vonken. 

Met staalwol fotografie 
kom je gegarandeerd 
met spetterende foto’s 
thuis!
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Voorbereiding
Een goede voorbereiding is het halve 
werk. Omdat je fotografeert tijdens de 
nacht wil ik je aanraden om thuis alvast 
het een en ander klaar te maken. Je hebt 
dan alle rust en voldoende licht om te 
zien wat je doet. Lees hieronder een 
stappenplan:

1. Pluk wat staalwol uit de verpakking 
en trek het losjes uit elkaar. Door het 
staalwol uit elkaar te trekken komt er 
meer zuurstof bij. Hoe meer zuurstof 
erbij komt, hoe meer vonken je te zien 
krijgt. Doe je dit niet, dan heb je de 
mogelijkheid dat je weinig of helemaal 
geen vonken te zien krijgt.

2. Stop nu het staalwol in de garde. Zorg 
ervoor dat de garde goed gevuld is, maar 
let erop dat het staalwol nog wel losjes 
is. Door teveel staalwol in de garde te 
stoppen komt er niet genoeg zuurstof 
bij en krijg je veel minder vonken te zien.

3. Maak nu de garde vast aan 
bijvoorbeeld een stuk touw of een riem 
zodat je met de garde kunt zwaaien. 
Gebruik materialen die voor jou het fijnst 
zijn zodat je dat comfortabel kunt doen. 
Door het harde zwaaien kan het touw 
of de riem irritatie of pijn aan de hand 
veroorzaken. 

4. Je bent nu klaar om de foto te maken. 

Steek het staalwol aan door de 9-volts 
batterij tegen het staalwol te houden 
en begin met zwaaien. Door het harde 
zwaaien ontsnappen de vonken uit de 
garde. Door de lange sluitertijd zie je die 
vonken terug als lichtstrepen. Draai net 
zolang door totdat er geen vonken meer 
zichtbaar zijn. Als er geen vonken meer 
uit komen betekent het dat het staalwol 
uit is. Soms kan er nog wat staalwol in 
zitten. Laat de garde en het eventueel 
achtergebleven staalwol eerst afkoelen 
voordat je de garde beetpakt.

Vergis je niet. Tijdens het zwaaien 
vliegen de vonken meters ver weg. Let 
dus goed op jouw eigen veiligheid en 
die van anderen! Begin eerst eens in een 
open omgeving zodat je weet hoe het 
staalwol precies zal reageren. Je kunt ook 
het zwaaien oefenen door eerst eens te 
zwaaien zonder staalwol in de garde.

Werkwijze
Nu weet je wat je nodig hebt en hoe 
je het staalwol moet klaarmaken, 
maar hoe maak je de fotoshoot tot 
een succes? Allereerst is het handig 
om een maatje mee te nemen. Samen 
wordt het veel makkelijker om mooie 
staalwolfoto’s te maken. Je kunt elkaar 
helpen met bijvoorbeeld compositie 
en scherpstellen, je kunt elkaar 
aanwijzingen geven en samen de 
omgeving in de gaten houden.

Als je op de locatie bent aangekomen 
kan je beginnen met fotograferen. Kies 
de gewenste compositie en stel de 
juiste instellingen in op de camera. De 
basis van deze instellingen is een zo 
laag mogelijke ISO-waarde om ruis te 
voorkomen. Kies een diafragma tussen f 
8 en f 13 voor de meeste scherpte en een 
sluitertijd tussen de 5 en 30 seconden. 
Experimenteer met de sluitertijd. De 
ene keer duurt de vonkenregen 10 
seconden, de andere keer 25 seconden. 
Dit is afhankelijk van de hoeveelheid 
staalwol die je gebruikt en of er genoeg 
zuurstof bij kan komen.

Nu ben je klaar om de foto te maken. Als 
jij de persoon bent die het staalwol gaat 
slingeren, geef dan een seintje aan de 
persoon die de foto gaat maken. Op het 
moment dat jij het staalwol aansteekt 
kan de opname gestart worden. Als je 
begint met zwaaien, stop dan niet totdat 
de camera klaar is. Zijn de vonken al op 
tijdens het maken van de opname? Blijf 
dan vooral doorzwaaien. Soms zit er nog 
gloeiend staalwol in de garde. Dit kan 
voor lichtvervuiling zorgen in je foto. 
Doordat je tijdens de opname door blijft 
zwaaien krijg je het schoonste resultaat.

Voordat je meteen gaat zwaaien met 
staalwol is het aan te raden om eerst te 
zwaaien zonder staalwol. Zo kan je alvast 
oefenen en het juiste gevoel krijgen.
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Manieren om te slingeren
Er zijn meerdere manieren waarop je 
het staalwol kunt slingeren. Elke manier 
zorgt voor een ander resultaat. Door 
deze manieren met elkaar af te wisselen 
krijg je een mooie variatie in je foto’s.

De meest gebruikte manier is slingeren 
voor je neus. Je steekt het staalwol aan, 
houdt de garde voor je uit en je begint 
met zwaaien. Tijdens het zwaaien blijf je 
op dezelfde plek staan. Als je goed draait 
zorgt deze manier voor een perfecte 
cirkel. Een variatie op deze manier is dat 
je achteruit loopt terwijl je voor je uit 
blijft zwaaien. Je creëert dan een spiraal 
die in de diepte lijkt te verdwijnen. In 
plaats van achteruit lopen kan je ook 
van links naar rechts door je beeld lopen 
voor een soortgelijk effect, maar dan 
net even anders. Je kunt ook boven je 
hoofd zwaaien. Door het staalwol boven 
je hoofd te zwaaien creëer je een soort 
halo.

De laatste manier is wat ingewikkelder 
en vergt wat meer oefening, maar deze 
manier geeft veruit het leukste effect. 
Je kunt namelijk een light orb maken! 
Tijdens het zwaaien draai je langzaam 
een rondje van 360 graden. Op deze 
manier creëer je een lichtbol, een 
zogenaamde light orb. Bij een light orb 
lijkt het alsof je gevangen bent in het 
staalwol. 

Waar stel ik op scherp?
Scherpstellen doen we ook bij staalwol 
fotografie volledig handmatig. 

Je stelt scherp op de persoon die 
het staalwol gaat rondzwaaien. Het 
onderwerp is jouw lichtkunstwerk en het 
is belangrijk dat het onderwerp scherp 
in beeld is. Lukt het scherpstellen op de 
persoon niet goed, omdat de persoon 
erg donker is? Schijn dan een zaklamp 
op de persoon of laat de persoon wat 
licht op zichzelf schijnen. Door het licht 
zal de persoon duidelijker zichtbaar zijn 
waardoor scherpstellen via Live View 
makkelijker wordt.

Als er is scherpgesteld, dan mag het 
model niet naar voren of naar achteren. 
Dit beïnvloedt de scherpte op negatieve 
wijze. Ben je naar voren of naar achteren 
gestapt nadat er is scherpgesteld? Stel 
dan opnieuw scherp. Controleer na het 
maken van de foto het resultaat om te 
zien of de foto goed scherp is. Het is niet 
erg als de foto niet meteen scherp is. Je 
probeert het dan gewoon opnieuw.

Locatie
De locatie kan een groot gedeelte van 
de sfeer in je foto bepalen. Met staalwol 
fotografie is dat niet anders. Welke 
locaties zijn geschikt voor staalwol 
fotografie en welke locaties kan je beter 

vermijden?
Allereerst is het belangrijk om te 
onthouden dat de vonken meters ver 
de lucht in vliegen tijdens het zwaaien. 
Vermijd gebieden waar veel mensen 
of dieren rondlopen of plekken waar 
persoonlijke eigendommen staan zoals 
auto’s. Zo kan er niemand gewond raken 
en kunnen de vonken geen schade 
veroorzaken. Wat misschien nog wel het 
belangrijkst is is dat je droge gebieden 
vermijdt. Je speelt tenslotte met vuur. 
Het laatste wat je wilt is dat je met het 
staalwol brand veroorzaakt met alle 
gevolgen van dien. 

Open of gesloten
Je kunt een open omgeving kiezen of 
een gesloten omgeving. Bij een open 
omgeving kan je denken aan een 
strand of plein. Het fijne aan een open 
omgeving is dat je alle ruimte hebt om 
jouw lichtschilderij vorm te geven. Je 
kunt je creativiteit volledig laten gaan en 
creëren wat jij voor ogen hebt. Je kunt je 
lichtschilderij zo groot maken als je zelf 
wilt, klein of meterslang!

Bij een gesloten omgeving kan je denken 
aan een tunnel, een muur of onder een 
viaduct. Bij een gesloten omgeving zal 
je zien dat de vonken tegen de muur of 
het plafond aan zullen spatten. Hierdoor 
neemt de intensiteit van de vonken 
toe en worden jouw staalwolfoto’s nog 

spectaculairder!
Zorg ervoor dat jouw omgeving 
daadwerkelijk wat toevoegt aan jouw 
foto. Op het strand kan dat bijvoorbeeld 
de weerspiegeling zijn in het water, de 
zonsondergang of de rimpels in het zand. 
In de stad kan dit een bekend gebouw 
of brug zijn die in de achtergrond staat, 
een herkenningspunt. Dit zorgt voor een 
extra wow-factor in jouw foto’s. Staalwol 
fotografie heeft iets industrieels, dus 
een industrieterrein of een gebied met 
veel graffiti kan ook veel aan jouw foto 
toevoegen. Kijk in ieder geval veel rond 
en geef potentiële locaties een mooie 
plek in je smartphone of Google Maps.

Let op lichtvervuiling
Als ik het over lichtvervuiling heb, 
dan bedoel ik niet de lichtvervuiling 
die je in de lucht ziet. Dan bedoel ik 
het licht van straatlantaarns of van 
gevelverlichting. Straatlantaarns 
of gevelverlichting kunnen een 
enorme stoorzender zijn en de 
aandacht van jouw lichtschilderij 
afleiden. Sterke lichtbronnen zie 
je heel snel door je lightpainting 
kunstwerk heen komen en dat is 
zonde. Kies een omgeving met zo 
min mogelijk lichtvervuiling of pas 
jouw compositie zo aan dat je er 
minimaal last van hebt.
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Veiligheid
Staalwol fotografie is geweldig om te 
doen. Je krijgt niet alleen spectaculaire 
foto’s, maar het geeft ook een bepaalde 
spanning. Toch is staalwol fotografie niet 
zonder risico. Je moet goed letten op 
jouw eigen veiligheid, op de veiligheid 
van de mensen om je heen en op die 
van jouw omgeving. Wat je aan het 
doen bent is tenslotte spelen met vuur 
en tijdens het ronddraaien zullen deze 
vonken meters ver wegvliegen. Om de 
fotoshoot veilig te laten verlopen heb je 
het volgende nodig:

• Bedekkende kleding
• Veiligheidsbril
• Handschoenen
• Water of brandblusser
• UV-filter en/of zonnekap

Beschermende kleding
Tijdens het zwaaien vallen er vonken 
naar beneden. Het dragen van 
beschermende en bedekkende kleding 
voorkomt in dit geval dat er vonken in 
jouw nek vallen of op jouw huid terecht 
komen. Als er vonken op je huid vallen 
kan dit irritatie veroorzaken. Draag 
bijvoorbeeld een muts om je haar te 
beschermen en een dichte trui om jouw 
armen en nek te beschermen. Wat je het 
best kunt dragen is kleding gemaakt van 
natuurlijke materialen zoals katoen. Dat 
is de veiligste optie.

Het dragen van handschoenen is enorm 
aan te raden. Jouw hand staat tenslotte 
het dichtst bij de garde waarmee je 
draait. Handschoenen voorkomen dat 
de vonken op jouw hand vallen en dat er 
irritatie voorkomt door het draaien. 

Veiligheidsbril
Het dragen van een veiligheidsbril ziet er 
misschien stom uit, maar voorkomen is 
beter dan genezen. Je moet er natuurlijk 
niet aan denken dat je vonken in je 
ogen krijgt, met alle gevolgen van dien. 
Bescherm je ogen en draag te allen 
tijde een veiligheidsbril, ook als je een 
brildrager bent. 

Aansteken van het staalwol
De meest veilige manier voor het 
aansteken van staalwol is door de 9-volts 
batterij te gebruiken. Met een aansteker 
is het lastiger om het staalwol goed aan 
te steken. Met de batterij is het heel 
simpel. Plaats de 9-volts batterij tegen 
het staalwol aan en je ziet de eerste 
vonken al tevoorschijn gekomen. Je 
hebt geen gedoe met het aansteken van 
de aansteker en je hebt geen open vuur.

Pas goed op met de batterij. De kleinste 
aanraking met staalwol zal ervoor zorgen 
dat het staalwol zal gaan vonken. Houd 
dus altijd de batterij en het staalwol van 
elkaar gescheiden! Stop nooit zomaar 
de batterij samen met het staalwol in 

de tas. Dit is ontzettend brandgevaarlijk. 
Bewaar de batterij apart van het staalwol, 
bijvoorbeeld in je broekzak en blijf je 
hersenen gebruiken.

Andere aspecten om rekening mee te 
houden:
• Locatie: vermijd natuurgebieden of 
bosrijk terrein;
• Slinger geen staalwol in gebieden waar 
veel droogte is;
• Neem voldoende water mee. Met 
water kan je gloeiend staalwol in 
bijvoorbeeld het gras doven of je kunt je 
huid koelen als je een vonkje op je huid 
hebt gekregen;
• Laat het staalwol afkoelen na het 
slingeren. Er kan overgebleven staalwol 
nagloeien in de garde en de garde kan 
heet worden.

Apparatuur
Het zal je maar gebeuren. Er komt een 
vonk op je objectief terecht! Fotografeer 
tijdens lightpainting te allen tijde 
met een zonnekap en met een UV- 
of protectiefilter. Dit beschermt het 
frontglas van je objectief. Fotografeer 
je met een groothoekobjectief? Ga 
dan extra voorzichtig te werk. Een 
groothoekobjectief is vaak te bol voor 
een UV- of beschermingsfilter en er 
bestaat geen grotere zonnekap voor. 
Het is belangrijk dat je in dat geval meer 
afstand houdt.
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Noorderlicht fotograferen
Het noorderlicht bewonderen staat 
bij veel mensen hoog op het lijstje. 
Maar waar en wanneer vind je het 
noorderlicht en hoe kan je dit magische 
natuurverschijnsel fotograferen? Daar 
geef ik in dit onderwerp antwoord op.

Het noorderlicht, ook wel aurora borealis 
genoemd, bestaat uit elektrisch geladen 
deeltjes afkomstig van de zon. Op de zon 
komen zogenaamde zonnevlammen 
voor. Tijdens een zonnevlam komt enorm 
veel energie vrij en worden elektrisch 
geladen deeltjes de ruimte ingeschoten. 
Sommigen van deze deeltjes kunnen de 
aarde bereiken. Als de geladen deeltjes 
in het magnetisch veld van de aarde 
terechtkomen, worden ze automatisch 
in de richting van de polen getrokken 
waardoor het noorderlicht ontstaat.

Hoe zwak of sterk het noorderlicht is, 
is afhankelijk van de grootte van de 
zonnevlammen. Bij grote uitbarstingen 
komen er enorm veel geladen deeltjes 
vrij waardoor het noorderlicht sterk 
aanwezig zal zijn en misschien zal gaan 
dansen. Bij een kleinere uitbarsting zie je 
zwak noorderlicht. 

Noorderlicht komt voor in verschillende 
kleuren zoals rood, paars of blauw. De 
kleur groen is de meest voorkomende 
kleur. 

Waar vind je het noorderlicht?
Waar je het noorderlicht kunt vinden 
lees je al af in de naam: je vindt het 
in het noorden tussen de 70e en 80e 
breedtegraad. Zwak noorderlicht 
komt hier altijd voor, maar als je sterk 
noorderlicht hebt is het ook in andere 
richtingen zichtbaar. Natuurlijk moet 
het helder zijn en moet er weinig 
lichtvervuiling zichtbaar zijn. Populaire 
plekken om het noorderlicht te bekijken 
zijn het noorden van Noorwegen, 
Lapland en IJsland. 

Wat het noorderlicht fotograferen en 
bekijken zo uitdagend maakt is de 
onvoorspelbaarheid ervan. Je weet van 
tevoren niet of je het noorderlicht gaat 
zien. Dat ligt o.a. aan de hoeveelheid 
bewolking, wat de kp-index zegt en of je 
wel richting het noorden kijkt. Als je het 
noorderlicht eenmaal ziet voelt het als 
een overwinning, maar zelfs dan weet 
je nog niet wat het gaat doen. Het kan 
statisch blijven of gaan dansen. Het is 
elke keer een verrassing.

Aurora australis 
Naast noorderlicht heb je ook 
zuiderlicht. Het zuiderlicht vind 
je bij de Zuidpool in Antarctica of 
Nieuw-Zeeland. Zuiderlicht wordt 
ook wel aurora australis genoemd.
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Kp-index
Wil je weten of je het noorderlicht gaat 
zien? Raadpleeg dan een noorderlicht 
app. Via zo’n app kan je de zonneactiviteit 
checken aan de hand van de kp-index. 
Dit geeft aan hoe zwak of hoe sterk het 
noorderlicht zal zijn. De kp-index gaat 
van 0 tot 9 waarbij 0 staat voor nauwelijks 
activiteit en 9 voor extreme activiteit. 
Voorbeelden van dit soort apps zijn 
AuroraNotifier of My Aurora Forecast.

Staar je niet blind op deze apps. Zo is er 
dansend noorderlicht gezien bij een kp-
index van 1 en zwak noorderlicht bij een 
kp-index van 5. Om er zeker van te zijn 
of het noorderlicht er is moet je dat toch 
echt ter plekke gaan bekijken. 

Hoofdlamp
Naast een app is het gebruik van een 
hoofdlamp handig. Een hoofdlamp helpt 
je met handmatig scherpstellen en het 
instellen van je camera. Daarnaast kan je 
je beter in het donker verplaatsen. Kies 
voor een lamp met rood licht zodat het 
je nachtzicht niet zal verstoren.

Gebruik dus geen zaklamp! Een zaklamp 
verstoort direct je nachtzicht en het is 
storend voor je medefotografen. Het 
licht van de zaklamp kan in de foto van 
je medefotograaf schijnen en wellicht 
het eindresultaat verpesten. Houd dus 
rekening met je medefotograaf.

Zwak en sterk noorderlicht
Zwak noorderlicht is lastig zichtbaar 
met het blote oog en daardoor lastig te 
herkennen als je het nog niet eerder hebt 
gezien. Zwak noorderlicht zal daarom 
beter zichtbaar zijn op foto dan je met 
eigen ogen kunt zien. Het voordeel van 
zwak noorderlicht is dat het statisch is. 
Het beweegt niet. Hierdoor heb je lang 
de tijd om foto’s te maken en aandacht 
te besteden aan een sterke compositie.

Sterk of dansend noorderlicht is zeer 
goed zichtbaar met het blote oog en erg 
indrukwekkend om te aanschouwen. In 
tegenstelling tot zwak noorderlicht is 
sterk noorderlicht indrukwekkender in 
realiteit dan op foto. 

Wat is de beste tijd om het 
noorderlicht te fotograferen?
De beste periode om het noorderlicht te 
fotograferen is vanaf september tot eind 
maart. In deze periode is het donker 
genoeg om het noorderlicht te kunnen 
zien. In de zomermaanden wordt het 
namelijk niet of nauwelijks donker.

Daarnaast moet je rekening houden met 
de maanstand. Het licht van de maan 
kan het noorderlicht verstoren. De beste 
kans heb je bij nieuwe maan. De maan 
staat dan tussen de aarde en de zon in 
waardoor de maan niet zichtbaar is. Bij 
sterk noorderlicht hoeft de maan echter 

geen storende factor te zijn. Het kan zelfs 
een extra dimensie geven aan je foto.

Tot slot heb je helder weer nodig, want 
als er bewolking is zal je het noorderlicht 
niet zien. Noorderlicht vindt plaats op 
minimaal 80 km hoogte, vele malen 
hoger dan de bewolking.

Hoe ga je om met de kou
In het noorden kan de temperatuur flink 
onder het vriespunt dalen. Temperaturen 
van -10 of lager zijn niet ongewoon. Je 
moet je daar goed op voorbereiden. 
Trek kleding en (hand)schoenen aan die 
bestand zijn tegen deze temperaturen 
zodat je goed warm blijft. Weet je niet 
goed welke kleding je nodig hebt? Laat 
je dan goed informeren bij zogenaamde 
outdoorwinkels zoals Bever of Vrijbuiter.

Neem te allen tijde minimaal één extra 
accu mee en bewaar deze op een warme 
plek. Door de kou lopen je batterijen 
sneller leeg dan je gewend bent. Ben 
je klaar met fotograferen en weer terug 
op je verblijfsplaats? Door het grote 
verschil in temperatuur zal er condens 
voorkomen. Houd je camera nog even in 
de tas om te kunnen acclimatiseren. 

Tijdens het fotograferen en wachten kan 
je ook nog een aantal dingen doen. Blijf 
bewegen, steek je handen in je zakken 
en houdt je rugzak op je rug. 

In zeer zeldzame gevallen is het mogelijk om in 
Nederland een spoor van het noorderlicht te zien. 
Hiervoor is er een kp-index nodig van minimaal 6 
of 7. 
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Scherpstellen
De makkelijkste manier om scherp te 
stellen tijdens het fotograferen van 
het noorderlicht is scherpstellen op 
oneindig. Je zet de scherpstelring van 
je objectief dan op het infinity-logo (∞). 
Heeft jouw objectief deze optie, test dan 
van tevoren op welk punt de scherpte 
precies ligt. Als je dan in het donker 
staat weet je precies waar je op moet 
scherpstellen. Heeft jouw objectief deze 
optie niet? Stel dan handmatig scherp 
via je LCD-scherm. Houd daarbij de tips 
op pagina 104 in gedachten.

Compositie
Vergeet vooral je compositie niet! De 
compositie kan je foto maken of breken. 
In het pikkedonker is het vinden van 
een goede compositie lastiger dan je 
denkt. Je kunt door je zoeker en via 
het LCD-scherm slecht zien hoe je je 
compositie hebt neergezet. Gelukkig is 
er een handig trucje voor, namelijk het 
verhogen van je ISO-waarde. 

Door je ISO-waarde flink te verhogen 
naar bijvoorbeeld ISO 12.500 creeer je 
veel licht en kan je een korte sluitertijd 

hanteren. Hierdoor hoef je niet zo lang 
te wachten tot je opname klaar is. Heb 
je je foto gemaakt, controleer dan je 
compositie. Ben je niet tevreden, pas dan 
je compositie aan en maak opnieuw een 
foto. Is je compositie nu in orde, verlaag 
dan je ISO-waarde en zet je sluitertijd en 
diafragma goed.

De mooiste foto’s van het noorderlicht 
zijn foto’s met een voorgrond. Dit kan een 
berglandschap zijn of een meer. Dit is een 
simpele manier om je noorderlichtfoto’s 
interessanter te maken.

Tot slot nog een aantal tips
1. Moeder natuur doet wat ze wil. Je hebt 
geen garantie dat je daadwerkelijk het 
noorderlicht gaat zien. Er is bijvoorbeeld 
te weinig activiteit of teveel bewolking. 
Ga dus niet speciaal op reis voor het 
noorderlicht. Er is nog veel meer om van 
te genieten!

2. Voordat je je accommodatie verlaat om 
op jacht te gaan naar het noorderlicht 
kan je alvast een aantal voorbereidingen 
treffen. Stel alvast je instellingen in zoals 
een open diafragma, een hoge ISO-

waarde en een lange sluitertijd. Kies 
alvast het objectief dat je wilt gebruiken. 
Dit scheelt een hoop tijd op locatie. Zo 
houd je meer tijd over voor je compositie 
en het fotograferen. Belangrijker nog: je 
houdt meer tijd over om te genieten.

3. Onderschat niet het belang van een 
goed statief. Wat zou het toch zonde zijn 
als je tijdens sterk dansend noorderlicht 
geen scherpe foto’s kunt maken. Kies 
een statief dat stevig op zijn poten staat 
en die voldoende stabiliteit biedt bij 
harde wind. 

Om de stabiliteit te vergroten druk je 
je statief goed in de grond of sneeuw 
en haal je je nekstrap van je camera 
af. Zet ook de beeldstabilisatie uit op 
je objectief en maak gebruik van een 
afstandsbediening of zelfontspanner.

Geniet!
Het noorderlicht zien en meemaken 
is voor velen een droom die uitkomt. 
Mocht je het noorderlicht zien, probeer 
je dan niet alleen te focussen op het 
fotograferen. Laat zo nu en dan het 
fotograferen even los en probeer er écht 
van te genieten! 

Wil het de eerste paar foto’s niet lukken? 
Raak dan niet in paniek, denk aan deze 
tips in het boek en probeer het rustig 
opnieuw. 

Hoe fotografeer je het noorderlicht?
Voor het fotograferen van noorderlicht 
heeft je camera veel licht nodig. Kies 
allereerst een open diafragma zodat er 
zoveel mogelijk licht in de camera komt. 
Hierbij hoort een laag f-getal van f 5.6 of 
lager. Een lichtsterk objectief heeft de 
voorkeur zodat je een diafragma in kunt 
stellen van f 2.8 of f 1.8.

Vervolgens kies je een lange sluitertijd. 
Voor de sluitertijd is er geen bepaalde 
formule. Dit is afhankelijk van de sterkte 
van het noorderlicht en de hoeveelheid 
lichtvervuiling. Bij statisch noorderlicht 
kan je voor een lange sluitertijd kiezen, 
bijvoorbeeld 30 seconden of langer. 
Bij dansend noorderlicht is een kortere 
sluitertijd mooier zodat je de beweging 
kunt bevriezen.

Een open diafragma en een lange 
sluitertijd zullen niet genoeg zijn voor 
een goed belichte foto. Zet daarom de 
ISO-waarde omhoog. Ook voor de ISO-
waarde is er geen bepaalde formule, 
maar ISO-waarden van 1600 en 3200 zijn 
niet ongewoon.

De witbalans stel je in tussen 3200 en 
4000 Kelvin. Fotografeer je in RAW? Dan 
kan je de witbalans gemakkelijk in de 
nabewerking veranderen. Fotograferen 
in RAW heeft bij nachtfotografie in alle 
gevallen de voorkeur.
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Vuurwerk fotograferen
Vuurwerk combineert creatieve effecten, 
kleuren en vormen in de lucht waardoor 
je spectaculaire foto’s kunt maken. Wil 
je met oud en nieuw het vuurwerk 
fotograferen of ga je een vuurwerkshow 
bezoeken? Met deze tips word je een 
expert. 

Zoek een mooie plek uit om het 
vuurwerk te fotograferen
De juiste locatie kan veel toevoegen aan 
je foto. Dat kan in je eigen straat zijn, 
maar bijvoorbeeld ook in Rotterdam 
of Scheveningen waar ieder jaar een 
waanzinnige vuurwerkshow te zien is. 
Denk van tevoren goed na over de plek 
waar je wilt staan. Wees ruim van tevoren 
op tijd om een mooi plekje te zoeken en 
om je te stationeren. De mooiste plekjes 
zullen snel bezet zijn. 

Vuurwerk is al mooi van zichzelf, maar 
als je de omgeving erbij betrekt kan het 
een nog mooier beeld worden. Je plaatst 
het vuurwerk dan in perspectief. Betrek 
bijvoorbeeld het publiek erbij dat naar 
een show kijkt, fotografeer vlakbij water 
om een reflectie te vangen of fotografeer 
het vuurwerk in combinatie met een stad. 
Dit maakt je beeld veel spannender en 
het vormt een leuke uitdaging. Probeer 
storende elementen zoals lantaarnpalen 
of donkere gebouwen zoveel mogelijk te 
voorkomen.

Varieer met de sluitertijd
Als je vuurwerk fotografeert heb je niets 
aan de automatische stand, omdat die 
niet begrijpt wat de situatie is. Fotografeer 
in de sluitertijd voorkeuzestand, of beter 
nog, in de handmatige stand. Je hebt dan 
meer controle over het eindresultaat.

Varieer met de sluitertijd. Een sluitertijd 
tussen de 1/2 seconde en 10 seconden 
is vaak genoeg voor een mooi display 
aan vuurwerk. Hoe langer de sluitertijd, 
hoe langer de slierten van het vuurwerk 
worden. Maak je sluitertijd echter niet 
te lang. Het vuurwerk kan hierdoor 
overbelicht raken. 

Fotografeer vanaf statief
Met statief kan je gemakkelijk lange 
sluitertijden instellen en je ISO-waarde 
laag houden. De kwaliteit van je foto blijft 
zo optimaal. Let er bij het gebruik van 
een statief op dat je de beeldstabilisatie 
uit zet en een afstandsbediening of 
zelfontspanner gebruikt.

Zonder statief
Je kunt niet in alle situaties een statief 
gebruiken. Als je een vuurwerkshow 
fotografeert waar veel mensen op af 
komen, dan is het gebruiken van een 
statief niet handig. Mensen stoten 
tegen het statief aan of de ondergrond 
beweegt teveel waardoor je foto’s 
onscherp worden. In dat geval kan je 

met andere instellingen zonder statief 
fotograferen.

Kies allereerst een open diafragma (laag 
f-getal). Hierdoor komt er zoveel mogelijk 
licht in de camera. Kies vervolgens 
een sluitertijd waarmee je nog scherp 
uit de hand kunt fotograferen. Dat is 
in de meeste gevallen 1/60 van een 
seconde of korter. Houd rekening met 
de sluitertijdregel, besproken in het 
onderwerp Sluitertijd. Verhoog tot slot 
je ISO-waarde. De juiste ISO-waarde is de 
waarde waarbij jouw foto goed belicht 
wordt. Door de hoge ISO-waarde zal je 
beeldruis gaan zien, maar daar ontkom je 
niet aan. Heb je een objectief of camera 
met beeldstabilisatie? Zet deze dan aan. 
Je hebt dan meer ruimte om te spelen 
met je instellingen. 

Ik kan het niet genoeg benadrukken: blijf 
experimenteren! Elke situatie is anders 
en vraagt om andere instellingen. Zorg 
ervoor dat je goed weet wat de effecten 
zijn van alle instellingen. Dan kan je dit 
vervolgens in de praktijk toepassen.

Maak gebruik van de BULB-stand
De BULB-stand is perfect voor het 
fotograferen van vuurwerk. Met de 
BULB-stand bepaal je zelf wanneer je de 
opname start en stopt. Begin de opname 
als het vuurwerk omhoog komt en stop 
de opname als het boeket is verdwenen. 
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Gebruik de BULB-stand in combinatie 
met een afstandsbediening. Naast het 
voorkomen van bewegingsonscherpte 
kan je daarmee makkelijker je opname 
starten en stoppen.

Let op kruitdampen
Als er vuurwerk wordt afgestoken 
komen er kruitdampen vrij. Als er wind 
is waaien deze kruitdampen weg, maar 
als het windstil is zullen deze dampen als 
een mist in je foto blijven hangen. Het 
belemmert het zicht op het vuurwerk. 
Als de kruitdampen worden verlicht 
door het vuurwerk zullen er overbelichte 
vlekken te zien zijn. Je eerste foto’s zijn 
daarom vaak het mooist. Begin dus 
vroeg met fotograferen. 

Handmatig scherpstellen
Lukt het niet om automatisch op het 
vuurwerk scherp te stellen? Stel dan 
handmatig scherp. Om goed handmatig 
scherp te stellen kijk je via het LCD-
scherm naar je compositie. Zoek naar 
een felle lichtbron of structuur, iets 
waarvan jij kan zien dat het beeld scherp 
wordt zodra je aan je scherpstelring 
draait. Zoom in via je LCD-scherm op de 
lichtbron of structuur en stel scherp door 
aan je scherpstelring te draaien. 

Probeer bij nachtfotografie altijd de 
handmatige scherpstelling te gebruiken. 
Automatisch scherpstellen in het donker 

is voor een camera lastig, vooral bij 
vuurwerk. Hij blijft zoeken naar een 
punt om op scherp te stellen en dan 
mis je misschien net dat ene moment.  
Probeer dit zeker te oefenen voordat 
je vuurwerk gaat fotograferen. Als het 
misgaat tijdens een vuurwerkshow is dat 
natuurlijk behoorlijk vervelend.

Ruisonderdrukking uit
Als je vuurwerk fotografeert wil je achter 
elkaar door foto’s blijven maken zodat 
je niets mist. Als de ruisonderdrukking 
aan staat zal dit echter niet lukken. Met 
ruisonderdrukking aan maakt de camera 
na elke opname een tweede foto. De 
camera vergelijkt deze foto met de 
eerstgemaakte foto om zo dode pixels en 
ruis te verminderen. Als je met hoge ISO-
waarden fotografeert kan dit handig zijn, 
maar ruisonderdrukking belemmert jou 
om achter elkaar door te fotograferen. 
Zet deze instelling dus uit. 

Wil je meer lezen over de instelling 
ruisonderdrukking, ga dan naar pagina 
102 in het boek.

Nabewerking
Ben je klaar met het fotograferen van  
het vuurwerk, besteed dan ook wat tijd 
aan de nabewerking. Door je foto’s na te 
bewerken maak je de foto’s helemaal af! 
Fotografeer bij voorkeur in RAW zodat 
je de meeste mogelijkheden hebt in 

de nabewerking. Je hebt meer ruimte 
om bijvoorbeeld de schaduwen en 
hooglichten aan te passen, de witbalans 
te veranderen of verzadiging toe te 
voegen. 

Maak je gebruik van Adobe Photoshop? 
Dan is het mogelijk om meerdere foto’s 
samen te voegen. Dit gaat als volgt:

• Plaats een reeks vuurwerkfoto’s als lagen 
onder elkaar. Dit kan via het programma 
Adobe Bridge of Adobe Lightroom;
• Selecteer vervolgens alle lagen en ga 
naar Bewerken > Lagen automatisch 
uitlijnen;
• Selecteer nogmaals alle lagen, 
behalve de onderste laag, en zet nu de 
overvloeimodus (Blending Mode) op 
Lichter (Lighten).

Je zult nu zien dat alleen de lichte 
delen van alle foto’s overblijven. Het 
eindresultaat is één foto met meerdere 
vuurwerkboeketten. Het is belangrijk 
dat alle foto’s vanaf statief gemaakt zijn 
en dat de compositie hetzelfde is. 

In hoofdstuk 8 op onze website kan je 
hier een videoles over vinden. 

Let op je veiligheid
Mocht je vuurwerk gaan fotograferen, 
let dan goed op je eigen veiligheid! 
Natuurlijk wens ik je ook heel veel plezier.

NOG NIET
AKKOORD
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om onscherpte te voorkomen. Druk je 
statief stevig in het zand zodat je statief 
niet verzakt en maak je statief na gebruik 
meteen schoon. Je statief houdt niet van 
zout water en zand. Zet bij het gebruik 
van een statief de beeldstabilisatie uit.

Het scherpstellen doe je handmatig. 
Door het gebrek aan licht heeft de 
autofocus moeite met scherpstellen. 
Maak gebruik van je Live View of stel 
scherp op oneindig. 

Het hebben van een lampje kan je helpen 
met oriënteren, het instellen van je 
camera en met handmatig scherpstellen. 
Kies een rood lampje zodat je nachtzicht 
niet verstoord wordt. 

Zeevonk fotograferen is een uitdaging. 
De intensiteit van zeevonk varieert en 
je hebt te maken met beweging van 
het water. Probeer zoveel mogelijk met 
de instellingen te experimenteren. Laat 
soms het fotograferen ook even los om 
van het zeevonk te kunnen genieten. 

Zeevonk
Zeevonk houdt in de zomermaanden 
de gemoederen flink bezig. Het is 
een bijzonder natuurverschijnsel 
dat enkel voorkomt bij bepaalde 
weersomstandigheden.

Wat is zeevonk?
Noctiluca scintillans, dat is de Latijnse 
benaming voor zeevonk. Zeevonk is 
een zeer klein alg dat leeft in zee. Ze 
bewegen zich voort als een wolk in het 
water. Overdag ziet het zeewater er door 
zeevonk zalmroze uit, maar ‘s avonds 
laat het een heel andere kleur zien. Het 
geeft namelijk blauw licht als het water 
zich hevig beweegt, bijvoorbeeld door 
golven of als je door het water loopt. 
Deze kleur wordt veroorzaakt door een 
chemische reactie. Deze chemische 
reactie is bedoeld om vijanden af te 
schrikken. Door de blauwe kleur is 
zeevonk een uniek tafereel om waar te 
nemen én om te fotograferen.

De zoektocht naar zeevonk is een 
leuke uitdaging. Het verplaatst zich 
naar de kust als het weer kalm is en 
de temperatuur hoog. Na een paar 
zwoele zomeravonden heb je een 
goede kans om zeevonk te spotten. Je 
vindt het dan in ondiep water. Zeevonk 
verplaatst zich naar dieper water als 
deze omstandigheden veranderen, 
bijvoorbeeld bij wind of regen. De zee 

zal dan niet meer blauw ophelderen.

Zeevonk bekijken en tegelijkertijd 
vroeg naar bed willen zit er helaas niet 
in. Het moet namelijk goed donker zijn. 
Zeevonk wordt pas goed zichtbaar rond 
middernacht als de zon volledig onder is. 

Instellingen en benodigdheden
Varieer met de sluitertijd. Deze sluitertijd 
kan varieren van een 1/2 seconde tot 
30 seconden. Welke sluitertijd je kiest 
is afhankelijk van wat je wilt laten zien. 
Met een lange sluitertijd vang je zoveel 
mogelijk op van het blauwe licht. Met 
een relatief korte sluitertijd kan je de 
beweging van de golven bevriezen. 

Kies een hoge ISO-waarde, maar niet zo 
hoog dat ruis een probleem gaat worden. 
Het is balanceren tussen sluitertijd en 
ISO-waarde.

Kies een zo open mogelijk diafragma 
om zoveel mogelijk licht in de camera te 
krijgen. Een lichtsterk objectief heeft de 
voorkeur.

Fotografeer in RAW zodat je achteraf 
meer mogelijkheden hebt in de 
nabewerking. Zo kan je bijvoorbeeld 
het blauw verzadigen en de witbalans 
aanpassen als dat nodig is.

Gebruik een statief en afstandsbediening 

Houd sociale media goed in de gaten 
zoals Zeevonk Alert op Facebook. 
Zodra er zeevonk is gespot wordt dit 
meteen gemeld zodat je niet voor 
niets naar het strand gaat.

HOOFDSTUK 6: HOE FOTOGRAFEER JE...
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Lichtende nachtwolken
Lichtende nachtwolken zijn een bijzonder 
en zeer zeldzaam natuurfenomeen. Ze 
hebben een zilverachtige gloed en er 
zitten vaak golfvormige patronen in. 
Wat zijn lichtende nachtwolken, hoe 
kan je ze vinden en hoe kan je lichtende 
nachtwolken fotograferen?

Lichtende nachtwolken, in het Engels ook 
wel noctilucent clouds genoemd (NLC),  
komen voor op zo’n 80 km hoogte. Dat 
is 4 keer hoger dan normale wolken die 
op zo’n 20 km hoogte zweven. Lichtende 
nachtwolken bestaan uit hele kleine 
deeltjes die in de bovenste laag van de 
atmosfeer voorkomen. Dit is bijvoorbeeld 
stof afkomstig van meteorieten. Voeg 
daar een extreem lage temperatuur van 
-90 tot -145 graden en waterdamp aan 
toe en er vormt zich een laag ijs op deze 
deeltjes. Het laagje ijs zorgt ervoor dat 
zonlicht wordt weerkaatst waardoor de 
nachtwolken zichtbaar worden.

Een zeldzaam fenomeen
In de maanden mei, juni en juli heb je kans 
om de lichtende nachtwolken te spotten 
met het hoogtepunt in juli. Gedurende 
deze maanden staat de zon laag aan de 
noordelijke horizon waardoor de zon 
deze wolken enkele uren van onderen 
verlicht. Wil je lichtende nachtwolken 
spotten? Kijk gedurende de maanden 
mei, juni en juli na zonsondergang en 

voor zonsopkomst richting het noorden 
tijdens een (grotendeels) heldere avond. 
Dan heb je de meeste kans om ze te 
spotten.

Het geeft echter geen garanties. Ze zijn 
zeer zeldzaam en komen onregelmatig 
voor. De afgelopen jaren kon je ze voor 
langere periodes achter elkaar zien. 
De ene keer was het een week lang, de 
andere keer slechts een paar dagen. Er 
zijn ook jaren waarin de nachtwolken 
helemaal niet gezien worden. Als je ze 
ziet, probeer er dan zoveel mogelijk van 
te genieten.

Herkenbare vorm
Lichtende nachtwolken hebben een 
herkenbare vorm, maar als je een tijdje 
naar de wolken kijkt zie je deze vorm 
veranderen. Op 80 km hoogte in de 
atmosfeer komen sterke luchtstromen 
voor. Deze luchtstromen hebben een 
horizontale snelheid van maar liefst 
150 km/u tot wel 500 km/u. Daarnaast 
zijn er ook sterk stijgende en dalende 
luchtstromen. Door een timelapse te 
maken zie je wat deze luchtstromen 
met de lichtende nachtwolken doen. De 
lichtende nachtwolken lijken met elkaar 
te dansen. 
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NLC radar
Ook voor lichtende nachtwolken bestaat 
er een radar: de NLC radar. Deze radar 
kan je in de gaten houden als je lichtende 
nachtwolken wilt zien en fotograferen. 
De radar meet overdag de activiteit van 
de ijskristallen. Hoe meer activiteit, hoe 
groter de kans op lichtende nachtwolken.

Dit geeft echter nog steeds geen 
garantie. De radar meet de activiteit 
tot 21:00u (UTC). In Nederland worden 
ze vanaf 23:00u zichtbaar, dus of er in 
die twee uren nog activiteit is, dat weet 
je niet. Kijk in de maanden mei, juni en 
juli na zonsondergang in noordelijke 
richting en zorg voor vrij zicht. Dan pas 
weet je of de wolken zichtbaar zijn.

De beste garantie vind je op sociale 
media. Op Facebook vind je groepen 
waarin je op de hoogte wordt gehouden 
als er nachtwolken zijn gespot. Als ze in 
andere landen worden gezien, dan kan 
je ze ook in Nederland zien, mits het 
helder is.

Tips om lichtende nachtwolken te 
fotograferen
Het maken van een foto gaat zoals 
elke andere avondfoto. Dat houdt het 
volgende in:

• Fotografeer vanaf statief om 
bewegingsonscherpte te voorkomen en 

zet de beeldstabilisatie UIT; 
• Gebruik een afstandsbediening of 
zelfontspanner;
• Kies een zo laag mogelijk ISO-waarde 
om ruis te voorkomen;
• Stel je diafragma in op de gewenste 
scherpte. Dat is f 8 – f 13 voor zoveel 
mogelijk scherpte, f 5.6 of lager om 
diepte te laten zien als je een duidelijke 
voorgrond hebt;
•  Kies de juiste sluitertijd door naar je 
lichtmeter te kijken. De lichtmeter in 
het midden, op 0, is het uitgangspunt. 
Sluitertijden van 30 seconden komen 
vaak voor bij het fotograferen van 
lichtende nachtwolken;
• Let goed op onder- of overbelichting. 
Kijk goed naar het histogram om de 
belichting van je foto te controleren; 
• Fotografeer lichtende nachtwolken 
in combinatie met een voorgrond. Het 
toevoegen van een voorgrond kan 
diepte toevoegen en de wow-factor 
vergroten.

Blijf variëren
Het kan voorkomen dat met deze 
instellingen je voorgrond te donker 
wordt. Dit komt vaak voor bij 
landschapsfoto’s. Open in dat geval je 
diafragma of verhoog je ISO-waarde om 
de voorgrond lichter te maken. In de stad 
is een lage ISO-waarde, een diafragma 
tussen f 8 en f 13 en een sluitertijd tot 30 
seconde vaak voldoende.

Dit is een voorbeeld van de activiteit 
op de NLC radar. Let hierbij op de 
rood/oranje vlekken. Hoe meer 
vlekken je ziet, hoe meer activiteit er 
is, hoe groter de kans op lichtende 
nachtwolken. Het bovenste kader 
laat de activiteit van de laatste drie 
uur zien, het onderste kader van 
de laatste 24 uur. Je ziet dat er niet 
de hele dag door activiteit is. Het 
is belangrijk dat je regelmatig de 
website ververst voor de laatste 
activiteit.

HOOFDSTUK 6: HOE FOTOGRAFEER JE...
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FEEDBACK 
ONTVANGEN?
of jouw foto’s met andere fotografen 
delen? Word dan lid van onze gratis 
Facebookgroep ‘Avondfotografie - 
Avond & Nacht’.

Deel je foto’s via Instagram
Gebruik #Avondfotografie en wie weet 
plaatsen wij jouw foto in de spotlights!

@Avondfotografie.nl
#Avondfotografie

DOE-OPDRACHT 1
‘LIGHTPAINTING’
De eerste doe-opdracht van hoofdstuk 
6 luidt: maak een lightpainting foto. 
Het wordt tijd voor creativiteit. Teken 
bijvoorbeeld een figuur of schrijf je naam, 
maar je mag ook je eigen fantasiefoto 
maken. Je bent daar helemaal vrij in, 
zolang je maar aan de slag gaat met het 
magische lightpainting.

Deze opdracht kan je gemakkelijk thuis 
uitvoeren. Sluit de gordijnen en doe alle 
lampen uit. Het is belangrijk dat het zo 
donker mogelijk is. 

Tips om de opdracht uit te voeren
• Kies een donkere omgeving uit. Hoe 
donkerder de omgeving, hoe duidelijker 
je lichtschilderij wordt;
• Zet je camera op statief om onscherpte 
door beweging te voorkomen;
• Maak gebruik van de zelfontspanner 
van de camera of een afstandsbediening;
• Kies een zo laag mogelijke ISO-waarde 
om ruis te voorkomen;
• Experimenteer met de sluitertijd en het 
diafragma;
• Begin met een simpele lichtbron zoals 
een fietslampje of de zaklamp van je 
smartphone. Later kan je met meerdere 
lichtbronnen aan de slag. 

DOE-OPDRACHT 2
‘DE MAAN...’ 
Doe-opdracht 2 voor hoofdstuk 6 luidt: 
maak een foto van de maan. Dit hoeft 
niet per se een volle maan te zijn, maar 
dat is wel het makkelijkst. Voor deze 
opdracht is het belangrijk dat de maan 
goed belicht is.

Tips om de opdracht uit te voeren
Wil je de maan uit de hand fotograferen? 
Volg dan de volgende tips:

• Kies als richtlijn een sluitertijd van 
1/100 van een seconde. Dit is een 
korte sluitertijd om overbelichting en 
bewegingsonscherpte te voorkomen;
• Kies een diafragma van f 5.6 of f 8;
• Kies een zo laag mogelijke ISO-waarde 
om ruis te voorkomen;
• Zet de beeldstabilisatie AAN.

Wil je de maan met statief fotograferen? 
Volg dan de volgende tips:

• Gebruik een afstandsbediening of de 
zelfontspanner;
• Zet de beeldstabilisatie op je objectief 
UIT;
• Gebruik de spiegelopklapfunctie;
• Kijk goed naar je histogram om te zien 
of je belichting in orde is.

DOE-OPDRACHT 3
‘...EN DE STERREN’ 
Doe-opdracht 3 voor hoofdstuk 6 luidt: 
maak een foto van de sterrenhemel. 

Tips om de opdracht uit te voeren
Kies een zo donker mogelijke omgeving 
uit, bijvoorbeeld in de polder of op 
de Veluwe. In en rond grote steden is 
het lastig om sterren te zien vanwege 
de grote hoeveelheid lichtvervuiling. 
Voor tips over het fotograferen van de 
sterrenhemel, bezoek dan pagina 122 in 
het boek.



INSPIRATIE EN 
MOTIVATIE

In dit hoofdstuk raak je geinspireerd en gemotiveerd! Verschillende 
fotograferen vertellen meer over hun prachtige foto’s. Daarnaast vind 
je tips voor leuke fotolocaties in Nederland en zet ik een aantal leuke 
evenementen op een rij in het teken van nachtfotografie.
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Mijn foto werd verkocht in IKEA
Je kent de iconische IKEA fotoprints van 
de zogenaamde VILSHULT serie vast: 
de Brooklyn Bridge in New York, De 
Londense taxi en dat ene grachtenplaatje 
uit Amsterdam. Hoe gaaf zou het zijn als 
jouw foto daar tussen hangt? Dat is mijn 
werkelijkheid geworden: mijn foto is 
verkocht in IKEA Amsterdam. 

IKEA Amsterdam hield een fotowedstrijd. 
De winnaar van deze wedstrijd kreeg de 
kans om zijn of haar foto te verkopen 

in IKEA Amsterdam. Ik besloot meteen 
om mijn foto in te zenden. Uit 125 
inzendingen bleef een kleine selectie 
over. Uiteindelijk is mijn foto tot winnaar 
gekozen nadat er enkele weken door 
klanten kon worden gestemd op 
hun favoriet. Er zijn 1300 exemplaren 
verkocht in 1,5 jaar tijd en ik mocht de 
rechten van de foto behouden. Ik zag de 
foto voorbij komen in winkels, hotels en 
kreeg foto’s toegestuurd van mensen die 
de foto in huis hadden. Ik zag de foto in 
het tv-programma ‘Steenrijk, Straatarm’, 

in de Volkskrant, op Funda en zelfs op 
Marktplaats. Mijn doel was om zoveel 
mogelijk mensen te laten genieten van 
mijn foto en dat is gelukt. 

Het is een foto die ik op Kerstavond 2014 
maakte bovenop de A’DAM toren. De 
A’DAM toren zoals we die nu kennen was 
toen nog in ontwikkeling. Het gebouw 
was slechts een geraamte en de kroon 
stond er nog niet op. De nieuwe bushalte 
met de letters ‘AMSTERDAM’ was slechts 
enkele dagen klaar.

EXIF: 14 mm, f 13, ISO 100, 30 sec

On a cruise
In een wereld waarin er per dag miljoenen 
foto’s gemaakt worden en waarin de 
camera’s van smartphones steeds beter 
worden, is het lastig om origineel te zijn. 
Toch streef ik als fotograaf naar het laten 
zien van een uniek perspectief. Dit heb 
ik o.a. geprobeerd met het onderwerp 
cruiseschepen in Amsterdam.

De lichtstreep die je ziet in onderstaande 
foto is van een vertrekkend cruiseschip 
uit Amsterdam. Met een serie foto’s 

wilde ik de aankomst en afvaart van 
cruiseschepen met een lange sluitertijd 
in beeld brengen. Ik wilde de beweging 
van de cruiseschepen in een statisch 
landschap laten zien. Het creëert een 
onwerkelijk beeld, omdat je deze 
beweging niet met het blote oog kunt 
zien. Je bereikt dit puur met de techniek 
van je camera. Dat maakt fotograferen 
voor mij zo leuk en uitdagend! De 
mogelijkheden zijn eindeloos. Deze foto 
bestaat in totaal uit twaalf foto’s die in 
Adobe Photoshop zijn samengevoegd. 

Een tutorial over hoe ik dit heb gedaan 
kun je vinden in hoofdstuk 8.

Om geïnspireerd te worden kijk ik altijd 
naar de omgeving om mij heen, op 
zoek naar onderwerpen of momenten 
om vast te leggen. Ik laat mij inspireren 
door de foto’s van andere fotografen 
en ik probeer elke dag iets nieuws te 
leren over fotografie. Dit is mijn manier 
om geinteresseerd en gemotiveerd te 
blijven en om te blijven fotograferen. 
Waardoor laat jij je inspireren?

EXIF: 24 mm, f 8, ISO 100, 30 sec
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Reflectie in waterplassen
Hoewel je het op het eerste gezicht niet 
zou denken gaan regen en fotografie 
hand in hand. Tijdens en na een regenbui 
heb je namelijk de kans om uiterst 
sfeervolle foto’s te maken. Regen maakt 
bijvoorbeeld de straten nat waardoor de 
lampen worden gereflecteerd op straat. 
Daarnaast kan je in de plassen water die 
zich vormen prachtige en verrassende 
reflecties vastleggen zoals André 
Russcher heeft gedaan in de binnenstad 
van Utrecht.

‘‘Ik ontdekte een nieuw waterplasje op de 
terugweg van een klus. Het plasje lachte 
mij toe op de werf, vlakbij het stadhuis. 
Zo’n plasje wordt dan opgeslagen in 
mijn hoofd, naast alle andere ‘vaste’ 
waterplasjes. Herkenbaar, fotografen? 
Vlak na zonsondergang installeerde ik 
mij bij de bewuste waterplas, wachtend 
op het moment dat de eerste verlichting 
aan zou gaan. 

Ik had van tevoren meerdere composities 
in gedachten, maar ter plekke zie je 

meestal andere prachtige en verrassende 
effecten vanaf zo’n bijzonder standpunt. 
Voor de mooiste reflecties moet je 
namelijk zo laag mogelijk bij de grond 
komen met je camera. Ik had een oude 
broek aangetrokken en ben letterlijk op 
mijn knieën gegaan, op zoek naar de 
mooiste composities. Ik had mijn trouwe 
Jody Gorrillapod mee. Ideaal, want die 
kan  je letterlijk onderdompelen in het 
water zonder dat je camera en objectief 
nat worden. Het leverde mij een leuke 
serie foto’s op van mijn geliefde Utrecht.’’

EXIF: 24 mm, f 19, ISO 200, 5 sec

Bliksem boven Den Bosch
Fotograaf Joost Smits had maar één 
doel en dit doel heeft hij volledig 
waargemaakt. Joost vertelt meer over 
zijn klapper van een foto die hij heeft 
gemaakt toen het onweer losbarstte in 
Nederland: ‘‘Voor mij was dit eindelijk 
de kans om dé foto´s te maken die ik 
al lang wilde maken: bliksem boven de 
Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Ik 
zocht een plek op de op een na hoogste 
verdieping van een parkeergarage. 
Tijdens het klaarzetten flitste het al 

behoorlijk boven de Sint-Jan. Even was ik 
bang dat ik de mooiste flitsen had gemist. 
Mijn camera was net een paar minuten 
bezig en toen kwamen er drie enorme 
knallers. Ik werd er bijna door verblind, 
zó fel en heftig! De donder knalde enorm 
door de lege parkeergarage. Één van 
deze bliksemflitsen moest er toch wel op 
staan? Nog even liet ik mijn camera door 
lopen, maar de mooiste flitsen waren wel 
geweest. Ik keek op het LCD-scherm van 
mijn camera of de foto’s gelukt waren en 
ja hoor, in 10 minuten tijd maakte ik drie 

foto’s die ik al zo lang wilde maken. 

Ik kies eigenlijk altijd voor de 
intervalmodus. Ik stel de juiste 
instellingen in en laat de camera een 
reeks foto’s maken met een zo kort 
mogelijke periode tussen de foto’s in. Zo 
mis ik geen enkele bliksemschicht. Het 
leuke aan het fotograferen van bliksem 
is dat je nooit vooraf weet wat er komt 
en dat het toch een beetje gevaarlijk is. 
Daarom is het ook echt spannend, maar 
het belangrijkste is je eigen veiligheid.’’

EXIF: 35 mm, f 6.3, ISO 100, 25 sec
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Maansverduistering boven Paard van 
Marken
De maansverduistering van 27 juli in 
2018 had veel fotografen in haar greep. 
We gingen er massaal op uit om het 
spektakel te fotograferen. Wesley Heyne 
fotografeerde de maansverduistering 
boven het Paard van Marken. Wesley 
vertelt meer over de voorbereiding en 
hoe de foto tot stand is gekomen. 

‘‘Vorige week zei een collega en mede 
hobbyfotograaf tegen mij: ga je vrijdag 

mee? Want dan is er de bloedmaan. Dat 
laat ik me geen twee keer zeggen. We 
gingen op zoek naar de mooiste locatie 
van waaruit we de maan (en Mars, licht 
te zien recht onder de maan) goed in het 
zuidoosten konden zien. We moesten 
goed open terrein hebben of veel 
water, want de maan zou laag boven 
de horizon blijven. Binnen 5 minuten 
hadden we het Paard van Marken 
bedacht. Een prachtige locatie en een 
mooi onderwerp voor de voorgrond. 
Voor de vuurtoren en het verloop in de 

lucht (van schemer naar nacht) heb ik 
sluitertijden van 15 tot 20 seconden 
gebruikt om deze ruisvrij te krijgen. Het 
diafragma tijdens de schemer stond op 
f 10 en naarmate het donkerder werd 
stapsgewijs naar f 1.8. De ISO heb ik op 
100 gehouden. Voor de maan heb ik 
tussen de lange sluitertijden door foto’s 
geschoten van rond de 1/150 tot 1/640 
seconden. Vervolgens heb ik alle foto’s 
samengevoegd in Adobe Photoshop en 
er nabewerking aan toegevoegd die ik 
de sfeer ten goede vond komen.’’

EXIF: 18 mm, f 10, ISO 64, 25 sec

Satellieten van Elon Musk
Maak je foto’s van de nachtelijke 
hemel, dan komen er regelmatig 
lichtstrepen in je foto’s voor. Meestal 
zijn dit de knipperende lichtstrepen van 
vliegtuigen die tijdens de opname door 
je beeld vliegen. Het is echter mogelijk 
dat je wordt verrast door een smalle, 
doorgetrokken lichtstreep. Dit kan een 
vallende ster zijn of een satelliet. Bij 
heldere hemel is het altijd mogelijk om 
een satelliet in je foto te spotten, alleen 
weet je van tevoren vaak niet of dat gaat 

gebeuren. Met de Starlink satellieten 
van Elon Musk’s SpaceX is dat een 
ander verhaal. Op 18 maart 2020 zijn 60 
satellieten als een treintje de ruimte in 
gelanceerd. De satellieten zijn onderdeel 
van in totaal zo’n 12.000 satellieten 
die samen moeten zorgen voor een 
nieuwe generatie internet. Door deze 
lancering waren ze erg goed met het 
blote oog waar te nemen, omdat ze in 
een lage baan rond de aarde zweefden. 
Na verloop van tijd werden ze op steeds 
grotere hoogte gebracht en bewogen 

ze verder uit elkaar totdat ze uiteindelijk 
niet meer te zien waren. Vlak na de 
lancering zijn de satellieten massaal 
gespot, zo ook door Lisa Kompier die het 
treintje van satellieten heeft vastgelegd 
in een star trail foto.

Wist je dat je ook het International Space 
Station (ISS) kan waarnemen? Dat kan via 
Spotthestation.nasa.gov, een website 
gelanceerd door NASA. Vul jouw locatie 
in en je krijgt te zien waar, wanneer en 
hoelang je het ISS kunt zien.

EXIF: 35 mm, f 2.8, ISO 200, 8 sec
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Lightpainting at home
Heb je geen inspiratie of wil je het huis 
niet verlaten? Jean-Johan Tjepkema laat 
zien dat je thuis prima aan de slag kunt 
gaan met lightpainting! Met simpele 
voorwerpen die je thuis vast en zeker 
hebt liggen kan je hele leuke resultaten 
behalen. Lees mee!

”Lightpainting at home is simpel 
en grappig. Tenminste, dat vind ik! 
Simpel, omdat je dit soort ‘schilderijtjes’ 
gemakkelijk kunt maken en grappig, 

EXIF: 16 mm, f 22, ISO 100, 2 sec

omdat je verbaasd zult zijn wanneer je 
je resultaat op je scherm ziet. Je zoekt 
een donker hoekje op en plaatst de 
camera op statief. Voor onderstaande 
foto heb ik het diafragma op f 22 gezet, 
de sluitertijd op 2 seconden en de ISO-
waarde op 100. Met de zelfontspanner 
of afstandsbediening heb ik de camera 
geactiveerd terwijl de lampjes beginnen 
met draaien. Je zult zien dat de meeste 
foto’s direct op de schroothoop kunnen, 
maar er zitten er altijd een paar tussen die 
je zullen verrassen! Voor deze foto werd 

de draaibare, glazen hapjesschaal het 
voorwerp van mijn experimenteerdrift. 
Ik heb er een snoer met gekleurde 
lichtjes op gelegd. Het batterijdoosje van 
het lichtsnoer heb ik met ductape aan de 
glasplaat bevestigd. Later zie je er op de 
foto niets meer van. De camera gaat op 
statief, nu met het objectief recht naar 
beneden op de hapjesschaal gericht. 
Start de opname en draaien maar! Speel 
opnieuw met verschillende snelheden 
en instellingen, het effect is steeds weer 
anders.”

Noorderlicht in Nederland
Elke fotograaf heeft het zien en 
fotograferen van het noorderlicht op 
zijn of haar bucketlist staan. Om het 
noorderlicht te kunnen zien gaan we 
in de meeste gevallen naar IJsland of 
Noorwegen. Daar is de kans het grootst 
om het noorderlicht te kunnen zien. Toch 
laat Corné Ouwehand met zijn foto zien 
dat het noorderlicht ook in Nederland 
gezien kan worden. Zo’n kans komt 
slechts enkele keren per jaar voor. Als het 
voorkomt moet het ook nog helder zijn.

‘‘Al enige tijd had ik het idee om een 
Melkweg-panorama te maken over de 
bloemenvelden. Ik begon met zoeken 
naar geschikte velden en wachtte op 
de juiste omstandigheden. In de nacht 
van 17 april waren de omstandigheden 
perfect! Eenmaal op locatie begon ik 
met het maken van mijn panoramafoto.  
Ik begon in zuidoostelijke richting waar 
de ‘core’ van de melkweg zich bevond, 
het helderste deel van de Melkweg. 
Daarna ging ik stapje voor stapje richting 
het noorden fotograferen. Daar viel me 

iets opvallends op. Op de eerste foto 
zag ik een vage roze gloed. Ik bekeek 
diverse noorderlicht apps en kwam 
tot de conclusie dat de kp-index op 6 
stond. Een kp-index van 6 betekent dat 
je in Nederland een staartje van het 
noorderlicht kunt vastleggen met je 
camera. Met het blote oog was het niet 
zichtbaar, maar de camera met een lange 
sluitertijd ving het licht wel op! Hier had 
ik totaal geen rekening mee gehouden 
en was dan ook razend enthousiast toen 
ik dit zag. ‘‘

EXIF: 14 mm, f 4, ISO 1600, 60 sec
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5 fotogenieke steden
Word toerist in eigen land! Dit zijn 5 
steden die uitermate geschikt zijn voor 
nachtfotografie. 

Deventer
Deventer is een Hanzestad en één van de 
oudste steden van Nederland. Dat zie je 
als je door de stad loopt. Deventer zit vol 
met sfeervolle en historische straatjes 
en kent meerdere hoogtepunten zoals 
het Bergkwartier, het Havenkwartier en 
De Brink, het monumentale plein met 
de Waag. Vanaf de overkant van rivier 
de IJssel en de Willemsbrug heb je een 
prachtig zicht op het centrum en de 
Lebuiniskerk.

Rotterdam
Het is de stad met de mooiste skyline 
van Nederland. In Rotterdam word 
je overspoeld door unieke, moderne 
architectuur. Je waant je in het buitenland. 
Enkele hoogtepunten in Rotterdam zijn 
de Markthal, de Kubuswoningen, de Hef, 
de Erasmusbrug en de Kop van Zuid. 
Rotterdam heeft teveel locaties om in 
één avond te fotograferen. Je hebt dus 
altijd een reden om terug te komen. 

Amsterdam
Binnen een paar vierkante kilometers 
vind je de meest fotogenieke plekken 
van Amsterdam. Voorbeelden van dit 
soort plekken zijn de grachten, de 

huisjes bij Damrak, het Museumplein 
met het Rijksmuseum, de Dam of de 
Jordaan. Vergeet mijn favoriete plek niet: 
de SkyLounge met waanzinnig uitzicht 
over de stad. Je kunt Amsterdam gerust 
meerdere keren vastleggen. Elk bezoek 
aan deze stad is anders en je komt na elk 
bezoek met totaal andere foto’s thuis. 

Amersfoort
Amersfoort heeft smalle straatjes en 
grachten die je de middeleeuwen laten 
herbeleven. Breng je een bezoek aan 
Amersfoort, ga dan vooral langs het 
moderne Eemplein, de eeuwenoude 
Koppelpoort, Monnikendam en 
Muurhuizen. Vanaf veel plekken is de 
Lange Jan zichtbaar in je foto, de op 
twee na hoogste kerktoren in Nederland. 

Utrecht
Historie gecombineerd met moderne 
architectuur: zo kan je Utrecht goed 
omschrijven. Mooie locaties in Utrecht 
zijn Vredenburg, het Mariaplein en de 
Oudegracht met o.a. de Vismarkt en de 
kleurrijke Ganzenmarkttunnel. Buiten 
het centrum heb je de Veilinghaven 
en de Munt. Vanaf de Domtoren, de 
hoogste kerktoren in Nederland, heb je 
een prachtig zicht over de stad. 

Andere steden die de moeite waard 
zijn om te bezoeken zijn o.a. Den Haag, 
Groningen, Maastricht en Alkmaar.

Fotogenieke locaties
Naast fotogenieke steden zijn er ook 
fotogenieke locaties. Hier volgt een 
overzicht van populaire fotolocaties in 
Nederland.

1. Pier van Scheveningen
Engeland heeft de Brighton Pier, Amerika 
de Santa Monica Pier. Nederland heeft 
de Pier van Scheveningen, een uniek 
herkenningspunt. Fotografeer de pier in 
combinatie met de sterrenhemel, neem 
een reflectie in het water of de ribbels in 
het zand als voorgrond. Fotografeer het 
reuzenrad met een lange sluitertijd en je 
hebt een geweldig lichteffect te pakken. 
Succes gegarandeerd!

2. Molen de Adriaan in Haarlem
Op een van de oude verdedigingstorens 
in Haarlem bouwde Adriaan de Boois een 
windmolen. De molen werd in 1779 in 
gebruik genomen. De molen heeft in de 
loop der eeuwen verschillende functies 
gehad, maar dient nu als museum. Je 
kunt de molen dus bezoeken. De molen 
staat op een prominente plek aan het 
Spaarne. Je hebt aan compositie geen 
gebrek en met windstil weer heb je een 
prachtige spiegeling.

3. Paard van Marken
Op het eiland Marken in Noord-Holland 
staat het Paard van Marken, de vuurtoren 
van het eiland. Zowel overdag als ‘s 

Deel jouw foto’s op Instagram met 
onze hashtags en maak kans om 
gefeatured te worden op onze 
Instagrampagina!

avonds kan je hier prachtige foto’s maken. 
Regelmatig wordt de Melkweg boven 
het Paard van Marken gefotografeerd en 
in de winter heb je kans op kruiend ijs. 
Het Paard van Marken wordt nog steeds 
bewoond. 

4. Reitdiephaven in Groningen
De Reitdiephaven is een stadsjachthaven 
in Groningen en staat bekend om haar 
unieke en gekleurde huisjes aan het 
water. Bij het zien van de gekleurde 
huisjes waant de een zich in Curaçao 
vanwege de kleuren en de ander zich in 
Scandinavië vanwege de architectuur. 
Dit is een plek die je als fotograaf écht 
een keer bezocht moet hebben!

5. De Oversteek in Nijmegen
De Oversteek in Nijmegen staat garant 
voor een mooi plaatje. De brug is mooi 
verlicht en op een goede dag heb je 
een prachtige reflectie in het water. 
Daarnaast veranderen de lichtbronnen 
van deze brug in sterren, dus fotografeer 
de brug met een hoog f-getal als je 
sterren wilt zien. 

Dark Sky Parks 
Nederland kent in totaal twee Dark Sky 
Parks: Nationaal Park Lauwersmeer en 
de Boschplaat op Terschelling. Op deze 
plekken kan je totale duisternis beleven 
en heb je zo min mogelijk lichtvervuiling. 
Deze gebieden zijn omgedoopt tot Dark 

#Avondfotografie 
@Avondfotografie.nl

sky park door de Dark Sky Association. 
Dit is een organisatie die zich wereldwijd 
inzet tegen lichtvervuiling.  Deze plekken 
zijn bij uitstek geschikt voor sterren- of 
Melkwegfotografie. 

Andere locaties die geschikt zijn voor 
nachtfotografie zijn:

• John Frostbrug Arnhem
• Radiosterrenwacht Westerbork
• Tilburgse kermis
• Maasvlakte Rotterdam

Dit is slechts een kleine selectie van een 
groot aantal locaties die erg geschikt zijn 
voor nachtfotografie. Er zijn er natuurlijk 
nog veel en veel meer. Kijk eens rond 
in je directe omgeving of naar plekken 
op een half uurtje rijden. Er zal vast en 
zeker genoeg zijn om te fotograferen. Is 
er nu echt geen leuke locatie of heb je 
alle locaties al gehad, experimenteer dan 
bijvoorbeeld eens met lightpainting. 

HOOFDSTUK 7: INSPIRATIE HOOFDSTUK 7: INSPIRATIE
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Loop of fiets eens rond in een stad of gebied of bekijk 
het eerst via Google Maps voordat je gaat fotograferen. 
Onderzoek de mogelijkheden tot het maken van foto’s 
en de mogelijke valkuilen die je kunt tegenkomen. Soms 
moet je een paar keer terugkomen voor je de perfecte 
foto hebt gemaakt.

2. 3.

4. 5.

1.



Jaarlijkse evenementen
Als je van nachtfotografie houdt, zet dan 
vooral deze evenementen in de agenda! 
Deze evenementen zijn vrij toegankelijk 
en duren meerdere dagen of weken.

Glow Eindhoven en Amsterdam Light 
Festival
Tijdens Glow in Eindhoven en het 
Light Festival in Amsterdam zijn delen 
van de stad verlicht met waanzinnige 
lichtkunstwerken. Je kunt de stad op 
unieke wijze ervaren. In zowel Eindhoven 
als Amsterdam is er standaard een 
wandelroute, maar in Amsterdam kan je 
ook nog kiezen uit een vaarroute. Glow 
Eindhoven duurt één week en vindt 
plaats in november. Amsterdam Light 
Festival duurt ± twee maanden en vindt 
plaats vanaf eind november.

Kinderdijk Verlichtingsweek
Kinderdijk is het gehele jaar door 
een ware hotspot voor toeristen 
en fotografen, maar tijdens de 
Verlichtingsweek worden de 19 molens 
van Kinderdijk in de spotlights gezet.  
Het o zo mooie Kinderdijk is nu nóg 
mooier! Als je de beste foto’s wilt maken 
moet je er vroeg bij zijn. Er komen elke 
avond honderden fotografen op af. De 
Verlichtingsweek duurt 1 week en vindt 
plaats in september.

Rotterdam Verlicht!
Hoewel je het van een grote stad als 
Rotterdam wel zou verwachten staat 
het niet bepaald bekend als winterstad.   
Rotterdam Verlicht! heeft daar 
verandering in gebracht. In 2020 werd 
het evenement voor het eerst gegeven 

met 14 lichtkunstwerken verspreid over 
verschillende locaties in Rotterdam. De 
lichtkunstwerken waren drie maanden 
lang te zien vanaf december t/m februari. 
Het idee achter Rotterdam Verlicht! is om 
stad, ondernemers en bewoners met 
elkaar te verbinden.

Vuurwerkfestival Scheveningen
Ieder jaar vindt tegenover het Kurhaus 
in Scheveningen het Internationaal 
Vuurwerkfestival plaats.  De show is vrij 
toegankelijk voor iedereen en wordt 
vanaf een ponton in zee afgestoken. Je 
kunt het prachtige vuurwerk fotograferen 
in combinatie met de bezoekers, de pier 
of het strand. De ingrediënten voor een 
spectaculair avondje fotograferen zijn 
absoluut aanwezig en er komen jaarlijks 
duizenden bezoekers op af.
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Lichtvervuiling
Kassen, voetbalvelden, snelwegen of 
kantoorgebouwen: Nederland is één van 
de landen met de meeste lichtvervuiling 
ter wereld. Vanuit de ruimte lijkt het alsof 
ons land in brand staat. Lichtvervuiling 
zorgt voor veel hinder en heeft een 
enorme invloed op onze maatschappij. 
Mens, dier, plant en zelfs de economie 
worden hier negatief door beinvloedt. 
Welk effect heeft licht(vervuiling) op ons 
en onze natuur? 

Ritmes worden verstoord
Voor een goede gezondheid, een 
sterke weerstand en rust heeft mens en 
natuur ritme nodig. Als dit ritme wordt 
verstoord heeft dit een ernstige invloed 
op de gezondheid. Lichaamsfuncties en 
gedragingen vertonen een ritme van 
ongeveer 24 uur, de biologische klok. 
In onze huidige maatschappij wordt 
de biologische klok echter regelmatig 
verstoord. Zodra het donker wordt gaat 
het licht aan, terwijl we donkerte nodig 
hebben voor voldoende rust.

Blauw licht
Blauw licht activeert ons lichaam. 
Overdag houdt het zonlicht ons wakker, 
maar ‘s avonds verstoort het blauwe licht 
van bedrijven, thuisverlichting, laptops 
en smartphones de biologische klok. 
Hierdoor vallen we moeilijker in slaap, 
omdat het blauwe licht een tekort aan 

het hormoon melatonine veroorzaakt. 
Melatonine helpt bij het reguleren van 
je biologische klok. Het hormoon zorgt 
ervoor dat je slaperig wordt zodra het 
donker wordt en het helpt je om sneller 
in slaap te vallen. Tegen de ochtend 
neemt de aanmaak van melatonine af 
zodat je weer wakker wordt.

Slaaptekort kan ook veroorzaakt 
worden doordat licht van bijvoorbeeld 
straat- of reclameverlichting je slaap- of 
woonkamer binnendringt. 

Invloed op onze natuur
Kunstmatige verlichting zorgt ook ’s 
nachts in onze natuur voor verstoringen. 
Zo beginnen zangvogels bijvoorbeeld 
eerder met zingen en plant de 
Nederlandse vleermuis zich minder voort. 
Een ander voorbeeld waar kunstmatige 
verlichting veel hinder veroorzaakt is bij 
trekvogels. Door lichtvervuiling raken 
trekvogels uit koers of raken ze in de 
war. Ze worden aangetrokken door het 
licht en blijven oneindig rondjes vliegen 
waardoor ze uiteindelijk door uitputting 
dood neervallen. 

Nacht van de nacht
Nacht van de Nacht is een landelijke 
campagne van verschillende Natuur 
en Milieufederaties in Nederland met 
als doel om Nederland donkerder en 
duurzamer te krijgen. Dit doen ze door 
bewustzijn bij de mensen te creëren met 
o.a. de Nacht van de Nacht.

Tijdens Nacht van de Nacht worden 
de lichten gedoofd door huishoudens, 
bedrijven en gemeenten om aandacht 
te vragen voor de grote hoeveelheid 
lichtvervuiling en energiebesparing. 
Gedurende deze nacht vinden er leuke 
activiteiten plaats zoals sterrenkijken 
bij sterrenwachten, meevaren met een 
boot in Dark Sky Park Lauwersmeer of 
meelopen met een nachtwandeling. 
Ook jij kan een activiteit bedenken en 
toevoegen!

Photowalk
Tijdens de Nacht van de Nacht organiseer 
ik elk jaar een gratis Photowalk. Tijdens 
deze Photowalk ontdek je elke keer een 
andere stad in Nederland en kom je in 
contact met andere fotografen. Tijdens 
de Photowalk kan je kennismaken met 
het magische nachtfotografie. 

Met dank aan Nacht van de Nacht voor 
hun inzet en informatie. Voor meer 
informatie over dit onderwerp, bezoek 
dan www.nachtvandenacht.nl.

Wat kan jij doen? 
Ook jij kan je steentje bijdragen. Doe 
je het niet voor anderen, dan kan je 
het doen voor je eigen gezondheid (en 
portemonnee). Hieronder lees je een 
aantal dingen die jij kunt doen:

• Zorg voor voldoende verduistering in 
huis. Dit zorgt voor een betere nachtrust; 
• Zet het licht wat vaker uit. Verlicht alleen 
daar en wanneer nodig en denk na over 
de intensiteit en de kleur van het licht;
• Kies voor duurzame LED verlichting;
• Gebruik in het uur voor het slapengaan 
geen beeldschermen meer. Leg je 
smartphone ‘s avonds weg en zorg voor 
ontspanning;
• Gebruik je je laptop of smartphone in 
de avond? Gebruik dan de nachtstand.

Welke punten zou jij wellicht nog kunnen 
verbeteren?

‘s Nachts wordt het 
bijna nergens in 
Nederland helemaal 
donker.

Earth Hour
Earth Hour vindt jaarlijks eind maart 
plaats in het weekend waarin de 
Zomertijd ingaat. Tijdens Earth 
Hour wordt iedereen opgeroepen 
om 1 uur lang al het licht te doven 
ter ondersteuning van de natuur 
en onze planeet. Earth Hour wordt 
georganiseerd door het WWF.

HOOFDSTUK 7: INSPIRATIE

Bron lichtvervuiling kaart: Atlas Leefomgeving

https://www.nachtvandenacht.nl/
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NABEWERKING
Dit betreft een digitaal hoofdstuk. Op onze website vind je namelijk een 
hoofdstuk nabewerking met ruim 1 uur aan videolessen. Deze lessen 
laten je o.a. zien hoe je foto’s samenvoegt tot een HDR foto, hoe je een 
nachtfoto bewerkt in Adobe Lightroom en hoe je foto’s samenvoegt tot 
star trail foto. Op deze webpagina vind je ook andere handige extra’s 
zoals tips en spiekbriefjes.

Nabewerking is een belangrijk onderdeel binnen de fotografie. Het 
kan je foto’s helemaal afmaken. Je kunt de nabewerking ontzettend 
uitgebreid maken of de nabewerking heel subtiel toepassen. Met beide 
manieren kan je een groots resultaat bereiken. 

Fotografeer je in RAW? Dan ontkom je niet aan nabewerking. Een RAW-
bestand mist standaard kleur, contrast en scherpte. Dit dient naderhand 
te worden toegevoegd.

Ga naar www.avondfotografie.nl/boek-extra om de videolessen te 
kunnen bekijken.

8

https://www.avondfotografie.nl/boek-extra
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Blijf je fotografie ontwikkelen
Oefening baart kunst! Door veel te 
experimenteren en te fotograferen ga je 
de theorie steeds beter begrijpen en in 
de praktijk toepassen. 

Wat je tijdens het lezen hebt kunnen 
merken is dat dezelfde instellingen vaker 
terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan 
het uitzetten van de beeldstabilisatie, 
het handmatig scherpstellen of een 
zo laag mogelijke ISO-waarde om ruis 
te voorkomen. Maak voor jezelf een 
duidelijk stappenplan zodat je een 
routine creëert. Dit zal je helpen bij het 
fotograferen in de M-stand.

Stel je vragen!
Heb je vragen n.a.v. de informatie in 
het boek? Schroom dan niet om je 
vragen te stellen! Ik help je graag. Je 
kunt je vragen stellen via:

E-mail:
Info@avondfotografie.nl

Via onze Facebookgroep
Je kunt al je vragen ook stellen 
in onze gratis Facebookgroep 
‘Avondfotografie - Avond & Nacht’. 
Je kan daar ook je mooiste foto’s 
delen en geïnspireerd raken door 
andere leden.

Zie ik jouw prachtige foto’s daar?

Deel je foto’s via Instagram
Gebruik #Avondfotografie en wie weet 
plaatsen wij jouw foto in de spotlights!

@Avondfotografie.nl
#Avondfotografie.nl

Nachtfotografie Checklist
Bijgevoegd vind je de nachtfotografie 
checklist. Deze handige checklist werkt 
als geheugensteuntje en helpt je om 
het overzicht te houden. Het helpt je 
niet alleen bij wat je nodig hebt, maar 
ook welke instellingen je kunt hanteren. 
Hoe zonde zou het zijn als je in alle haast 
je afstandsbediening vergeet of als je 
tijdens het fotograferen niet meer weet 
hoe het zit met de belichtingsdriehoek. 

Dat is vanaf nu verleden tijd. Stop de 
Nachtfotografie Checklist in je tas zodat 
je hem altijd kunt raadplegen tijdens het 
fotograferen.

Wil je nog een stap verder 
gaan in jouw ontwikkeling?
Op www.avondfotografie.nl vind je een 
overzicht van leuke fotografie cursussen 
en workshops die zowel online als op 
locatie te volgen zijn. Ik help je daar graag 
verder met persoonlijke begeleiding.

Wil je graag een keer een avond met 
mij in de praktijk meelopen? Volg dan 
een workshop nachtfotografie. Tijdens 
onze route door de stad laat ik jou zien 
hoe je de mooiste nachtfoto’s maakt. 
Leer je liever in eigen tijd en tempo aan 
de hand van videolessen? Neem dan een 
kijkje bij onze online cursussen.

@Avondfotografie.nl

Met dank aan...

Met dank aan de fotografen die een tekstuele bijdrage hebben geleverd 
voor het boek:

André Russcher - Eindredactie
Corné Ouwehand - Star tracker
Wouter van Bernebeek - Bliksem fotograferen

Ik heb veel eigen foto’s in het boek geplaatst, maar ik kon het boek niet 
afmaken met de hulp van andere fotografen. Met dank aan de fotografen 
die prachtige foto’s ter beschikking hebben gesteld voor het boek:

Cover foto: Adelheid Smitt

Volg Avondfotografie.nl op social 
media:

Adelheid Smitt 
André Russcher
Cees Kassenberg
Corné Ouwehand
Diana Venis-kerkhoven
Harro Jansz
Jean-Johan Tjepkema
Joost Smits
Lisa Kompier
Martijn van Sabben
Patricia Rulof-van Orden
Patrick Hartog
Rutger Bus
Sander Korvemaker
Tiuri Gilbert
Wesley Heyne
Wouter van Bernebeek

36 / 37 / 38 / 160 / 191
182 / 188
120 / 121
122 / 125 / 127 / 173 / 187
8 / 9 / 57 / 191
35 / 72 / 115 / 116 / 131
186
183
185
147 / 188 / 191
3
50 / 172
123
108 / 174
47
184
139 / 170

https://www.instagram.com/avondfotografie.nl/
https://avondfotografie.nl/product/workshop-nachtfotografie/
https://avondfotografie.nl/online-cursus-nachtfotografie/
https://www.facebook.com/Avondfotografie.nl


PRAKTIJKBOEK NACHTFOTOGRAFIE
Nachtfotografie is een unieke tak van sport. Het is magisch, omdat 
je spectaculaire effecten te zien krijgt. Het is uitdagend, omdat 
er veel techniek bij komt kijken. In dit handige praktijkboek, 
geschikt voor de beginnend- en gevorderde fotograaf, worden 
alle geheimen van de nachtfotografie ontrafeld. 

Hoe maak je goed belichte, ruisvrije en 100% scherpe nachtfoto’s? 
Hoe kies je je ideale statief en hoe gebruik je het statief 
optimaal? Hoe fotografeer je onderwerpen zoals de maan, het 
noorderlicht of lichtende nachtwolken? Welke benodigdheden 
zijn essentieel? Na het lezen van dit boek heb je alle kennis in 
huis om de mooiste nachtfoto’s te maken.

Over de auteur
Renzo Gerritsen maakte 10 jaar geleden zijn eerste nachtfoto. 
Sindsdien is Renzo getroffen door het nachtfotografie virus 
en besteedde hij al zijn tijd en energie in het verbeteren van 
zijn foto’s. Dat ging gepaard met veel vallen en opstaan. Alle 
denkbare fouten die je kunt maken zijn gemaakt. 

Deze jarenlange kennis en ervaring deelt Renzo nu met jou. 
Hij helpt beginnend fotografen om op een makkelijke manier 
mooiere foto’s te maken. Al vele jaren geeft hij met veel plezier 
workshops, photowalks en (online) cursussen: ‘‘Het is geweldig 
om het plezier en de vooruitgang bij de cursisten te zien!’’

ALLE GEHEIMEN VAN HET MAGISCHE 
NACHTFOTOGRAFIE ONTRAFELD

Renzo Gerritsen (rechts) tijdens een workshop nachtfotografie.


