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De mentoren van Photo United
helpen jou graag een betere
fotograaf te worden. Hierbij alvast
enkele tips te kennismaking!



Maak
gebruik van
de vegetatie

Als je je registratie foto naar een hoger
niveau zou willen tillen, dan zou je gebruik
kunnen maken van de begroeiing. Je
fotografeert dan niet onbelemmerd het
onderwerp, maar je fotografeert door de
begroeiing heen voor een speels effect. 

Doordat de bosuil in de schaduw zat en de
bladeren in de voorgrond al wel belicht
werden door de ochtendzon, kregen ze een
warme gele gloed. Het is wel altijd even
zoeken naar het juist standpunt waarbij het
onderwerp scherp wordt weergegeven en de
rest dromerig vervaagd.

Je kunt hetzelfde trucje ook gebruiken bij
insecten, houdt eens een paar bloemetjes
vlak voor je lens en fotografeer daar
doorheen. De foto krijgt dan ook deze
dromerige sfeer.

Beginner tip

Je kunt ook een boterhamzakje over je lens
doen met een gaatje erin. Alleen het
onderwerp is dan scherp.

Pro tip

Bij paddenstoelen in de herfst zoek je een
mooi groot herfstblad uit die rood of geel is.
Vouw hem dubbel en maak een gat in het
midden. Hou dit tegen de lens en fotografeer
door dat gaatje

HOE KUN JE EEN
SOORTGELIJKE FOTO
MAKEN?

Lens: Telelens
Instelling: Lage ISO, open diafragma en
statief
Hoe: Varieer je standpunt, maar zorg dat
de omgeving rond je onderwerp deels
geblokkeerd wordt door vegetatie in de
voorgrond. Varieer je diafragma om te
bepalen welke effect je het meest
aanspreekt
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HOE KAN JE EEN SOORTGELIJKE FOTO MAKEN?

Lens: Telefoto lens
Instelling: Lage ISO, open diafragma (klein getal) om de achtergrond te
vervagen
Hoe: Zorg voor voldoende afstand tussen je onderwerp en de achtergrond.
Fotografeer 's ochtends vroeg om gebruik te maken van het zachte licht.
Kies een laag standpunt om storende elementen op de grond te vermijden

DIAFRAGMA

Het diafragma van je lens verwijst
naar het formaat van de opening
waardoor het licht op je sensor
schijnt. 

Diafragma wordt weergegeven in
zogenaamde F-stops. Deze waarden kunnen
echter voor de nodige verwarring zorgen. Het
is namelijk zo dat dat hoe kleiner de
lensopening, hoe groter het F-getal is. Dit
komt door de manier waarop een f-stop
berekend wordt. Als je een 400mm lens
gebruikt en je diafragma opening is 50mm op
het moment dat je een foto zou nemen, dan is
je f-stop 400/50= f8. Dit betekent dat hoe
kleiner je diafragma opening wordt, hoe groter
je waarde zal worden. 
De kleinste waarde, bijvoorbeeld f 2.8 wordt
gebruikt om de lichtsterkte van je lens aan te
duiden. 

Beginner tip

Onthoudt dat een kleinere -waarde betekend
dat je met een groter diafragma werkt. Een
tweede ezelsbruggetje is om te visualiseren
dat f8 een 1/8 opening geeft, deze is groter dan
de 1/16 opening bij f16. 
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HOE KRIJG JE EEN
WARME ACHTERGROND?

Om een warm-gele achtergrond te krijgen, zoals op deze foto
van twee icarusblauwtjes in de vroege ochtend, moet je het
volgende doen: je zoekt een situatie waarbij het onderwerp
in de schaduw staan en de zon je achtergrond belicht. 

De meest eenvoudige manier om dit te verkrijgen is door de
zon te blokkeren met je eigen lichaam. Je gaat dus tussen de
vlinders en de zon in zitten. Maar ook je hand, petje of een
diffuus scherm werken uitstekend. 

Soms heb je geluk en staat je onderwerp al van zichzelf in
de schaduw. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je bij een bosrand
fotografeert waarvan de bomen de zon blokkeren.

Beginner tip

Maak je sluitertijd wat langer, zodat je de foto iets
overbelicht. Het onderwerp zit in de schaduw en wordt dus
vaak wat onderbelicht bij een standaardbelichting. Je
achtergrond wordt hierdoor extra licht en fris.

Pro tip: 

Focus de camera voordat je het onderwerp in de schaduw zet,
opgewarmde insecten willen namelijk nog wel eens
wegvliegen als de zon ineens
verdwijnt. En belicht de foto wat over, want bij het focussen
zit je  onderwerp nog niet in de schaduw.

HOE KUN JE EEN
SOORTGELIJKE FOTO MAKEN?

Lens: Telelens
Instelling: Lage ISO, open diafragma voor een
mooie bokeh
Hoe: Je fotografeert vanaf statief om
bewegingsonscherpte door de relatief lange
sluitertijd te voorkomen. Je zoekt naar het
diafragma waarbij zowel de grasspriet als de
vlindertjes scherp zijn, maar waarbij de
achtergrond mooi vervaagt
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We leren als fotografen altijd om “het licht in de rug te
houden”. Ondanks dat dan de kleuren van je onderwerp vaak goed
uit komen is het soms spannender juist tegen het licht in te
fotograferen of met strijklicht.
Bij fotograferen in tegenlicht is het echter wel belangrijk dat je een
onderwerp fotografeert dat een fraai silhouet heeft aangezien dat
het enige is dat je zult gaan zien en niet ieder onderwerp leent zich
hiervoor. Zo heeft een steenuil een redelijk rond en vormloos
silhouet maar heeft een wisent een zeer uitgesproken silhouet
vanwege zijn hoorns en sterk gevormd lijf. Hou hier dus altijd
rekening mee bij het fotograferen in tegenlicht.

Beginner tip

Bij fotograferen in tegenlicht hoef je eigenlijk maar een
ding te doen en dat is stevig onderbelichten. Probeer hierbij je
onderwerp vrij te krijgen uit de achtergrond dus een onderwerp op
een heuveltje of tegen een vrije achtergrond zorgt er dan voor dat je
het silhouet goed vast kunt leggen.

Pro tip

Wanneer je in tegenlicht fotografeert speel dan met het
licht. Probeer niet enkel recht tegenover de zon te gaan staan maar
ook eens met strijklicht te werken. Een onderwerp dat beweegt of
interactie tussen twee onderwerpen zorgt er daarnaast voor dat het
silhouet er veel spannender uit gaat zien en minder statisch wordt.
Werk ook met je belichting. Maximaal onderbelichten geeft een
zwart silhouet echter soms is iets minder onderbelichten
of gebruik maken van een invulflitser spannender omdat het nog
iets laat zien van het onderwerp zonder het effect van het
“tegenlicht-randje” te verliezen.

HOE KUN JE EEN SOORTGELIJKE FOTO MAKEN?

Lens: korte telelens
Instelling: extreem snelle sluitertijd, open diafragma
Hoe: Door een zeer laag standpunt en een laag F-getal te kiezen komen de vechtende vossen vrij uit de achtergrond.
2 1/3 onderbelichten tegen de lichte achtergrond zorgt voor het silhouet.

FOTOGRAFEER
MET TEGENLICHT
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Alle onderwerpen die je fotografeert zijn mooier in prachtig
licht. De randen van de dag zijn niet voor niets favoriet bij de meeste
kunstenaars. Het gouden en blauwe uurtje leveren vaak prachtige
momenten op!

Beginner tip

Ga nooit alleen het Wad op. Ook tijdens laagtij kun je niet
overal staan!

Pro tip

Plan je opname ver vooruit met een app zoals Photopills of The
protographer’s Ephemeris. Dan weet je exact hoe het zit met de zon,
de maan, planeten, melkweg, etc.

HOE KUN JE EEN SOORTGELIJKE FOTO MAKEN?

Lens: groothoeklens
Instelling: gesloten diafragma met een lage ISO waarde vanaf statief met gebruik van een gradatiefilter
Hoe: Tijdens eb en zonsondergang zoek je een mooie locatie op het Wad. Maak je compositie, maak een paar
proefopnames voor compositie en wacht op het mooie licht voor je definitieve plaat.

Licht is mijn lievelingskleur!
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Vogels in de vlucht
Een van de meest lastige vormen van fotografie is het
fotograferen van vogels in vlucht. De snelheid van het dier daagt de
autofocus capaciteiten van elke camera en fotograaf uit. Toch is het
met veel oefening te doen en kun je er zelfs een pro in worden
wanneer je deze tips ter harte neemt.  Laat je dus niet afschrikken
door voorbij vliegende vogels maar zie het als een uitdaging je skills
te verbeteren. Een van de belangrijkste tips om mee te geven is dan
dat je jouw lens laat werken zoals je ogen doen. Wanneer je ogen
een vogel in vlucht volgen dan gaan ze eerst volgen en dan pas
scherp stellen tijdens het volgen. We draaien als fotograaf dat vaak
om door eerst scherp te stellen en dan pas te volgen maar dan ben
je zeker met een lange telelens vaak te laat. Zorg er dus voor dat de
lens een verlengde van je oog wordt en je eerst gaat volgen en dan
pas scherp stellen tijdens het volgen van de vogel.

Beginner tip

Start niet direct met zwaluwen die over het water vliegen
maar bouw je vaardigheden op. Begin bijvoorbeeld met wat grotere
vogels zoals reigers, lepelaars of ooievaars. Ook biddende roofvogels
kan een mooi startpunt zijn. Naarmate je beter wordt in het
vastleggen van dit soort vogels in vlucht kun je jouw grenzen gaan
verleggen en bijvoorbeeld eens sterns, visdiefjes of weidevogels vast
gaan leggen. De ultieme uitdaging is de reeds eerder genoemde
zwaluw in vlucht maar begin bij het begin.

Pro tip

De meeste moderne camera’s zijn vandaag de dag voorzien van
een of meerdere sneltoetsen. Stel een van deze sneltoetsen in op
het uitbreiden van je autofocus punten zodat je direct van een punt
(voor bijvoorbeeld een vogel in de boom) naar alle autofocus punten
kunt gaan (wanneer de vogel opvliegt). Op die manier kun je instant
alle scherpstel punten gebruiken in je voordeel om de vogel scherp
in beeld te houden. Continue-AF ingesteld en een grote buffer
spreekt daarbij voor zich.

HOE KUN JE EEN SOORTGELIJKE FOTO MAKEN?

Lens: lange telelens vanaf statief met vloeistofkop of gimbal
Instelling: extreem snelle sluitertijd, licht gesloten diafragma
Hoe: Op plaatsen waar vogels worden bijgevoerd vanwege beschermingsprojecten (zoals bij deze rode wouw) kun je
vaak interessant gedrag vastleggen zoals duikvluchten.© Jeroen Stel



"OVER KIJKRICHTING
EN OMGEVING

Als je net begint met wildlife fotografie ben
je al blij als je een dier scherp op de foto
hebt staan. Gaandeweg wil en kun je
meer. Gun jezelf bij een ontmoeting met
een wild dier de tijd om een aantrekkelijke
compositie te maken. Dan maak je beelden
die vaker het houden waard zijn.

Beginner tip

Je creert een meer natuurlijker en
dynamisch beeld als je de kijkrichting van
een dier de meeste ruimte geeft in de foto.
Daarmee wordt de toeschouwer via het oog
van het dier vanzelf verder de foto ingeleid.

Pro tip

Maak behalve die beeldvullende portretten
ook eens foto's die je onderwerpen in hun
omgeving laten zien. Daarmee geef je een
extra dimensie aan je foto's: zowel qua
diepte als verhaal. Daarnaast zijn dit soort
foto's ook beter toe te passen in diverse
media. HOE KUN JE EEN SOORTGELIJKE FOTO MAKEN?

Lens: Groothoeklens
Instelling: Lage ISO en een lange sluitertijd
Hoe: Door middel van een statief en een langere sluitertijd kun je de beweging in het
water vastleggen, terwijl een off-camera flitser met softbox de kleuren van de
salamander beter uit doet komen.
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Vlinders overdag
fotograferen

Het liefst fotografeert men libellen en vlinders in de vroege ochtend als ze nog niet opgewarmd zijn en daarom niet weg
kunnen vliegen. Maar er zijn ook vlindersoorten die je ’s ochtends niet zult vinden omdat ze zich in bomen verschuilen of op een
ander plekje verstoppen. Vooral de familie Aurelia, waaronder o.a de dagpauwoog, atalanta en distelvlinder vallen, zie je alleen
als de zon schijnt. Om deze soorten dan toch op de foto te kunnen zetten gebruik je het beste een lange telelens zodat je wat
meer afstand kunt houden. Benader ze heel voorzichtig en blokkeer de zon niet zodat er opeens schaduw op de vlinder valt.
Blijf bij het benaderen ook laag bij de grond.

Beginner tip

Als vlinders aan het foerageren zijn zijn ze veel gemakkelijker te benaderen, zoals deze distelvlinder in dit voorbeeld.

Pro tip

Als je wat later op de dag fotografeert met een laagstaande zon en tegenlicht en je vervolgens sterk onderbelicht, dan krijg je
een bijna zwarte foto met alleen de aangelichte contouren van het insect. Dit effect kun je nog wat versterken door het
contrast in de nabewerking wat op te schroeven. Je ziet dan alleen het geheimzinnige profiel.

Hoe?
[ telelens + laag standpunt +
snelle sluiter + foerageren ]

© Erik Veldkamp



HET STATIEF - 
JE STABIELE VRIEND

Een statief zorgt dat camera stabiel gehouden wordt en zorgt
daardoor dat er geen onscherpte ontstaat door het trillen van je
camera. Statieven gemaakt van carbon zijn vaak lichter en beter in
staat je camera stil te houden. Het nadeel is dat ze wat duurder in
de aanschaf zijn. De standaard aluminium statieven zijn voordeliger
en vaak zwaarder. Normaal gesproken ga je op zoek naar een statief
dat zo licht mogelijk is, maar wel in staat is je zwaarste lens-camera
combinatie te dragen. 

Beginner tip

Als je je camera niet goed stabiel houdt zal er
bewegingsonscherpte ontstaan doordat de camera trilt
tijdens de belichting van je foto. Maak er een gewoonte van
om altijd je statief te gebruiken, vooral als je je bezig houdt
met landschapsfotografie. Een stabiele camera is de beste
garantie voor scherpe foto's 

Pro tip

Doordat de hedendaagse camera's vaak zulke uitstekende
hoge iso waarden aan kunnen zonder dat er storende ruis in
je beeld komt, denken velen dat een statief niet meer zo
belangrijk is. Maar in werkelijkheid heb
je nog steeds een zo laag mogelijke ISO nodig om het
kwalitatief beste resultaat te krijgen. Het gebruik van een
statief zorgt ook voor rust wat uiteindelijk het vinden van de
juiste compositie en instellingen ten goede komt.

HOE KUN JE EEN SOORTGELIJKE FOTO MAKEN?

Lens: Groothoeklens
Instelling: Lage ISO, gesloten diafragma voor veel scherptediepte.
Hoe: Gebruik een gradatiefilter voor een egale belichting van de voorgrond
en de lucht, daarnaast een normaal ND filter om de sluitertijd verder te
verlengen tot een paar seconden
Je fotografeert vanaf een statief om de lucht scherp weer te geven, waarbij
de branding dynamiek gaat tonen door zijn eigen beweging
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HOE KUN JE EEN SOORTGELIJKE
FOTO MAKEN?

De belichting van je camera op M zetten en iso 800
instellen en beeldstabilisatie uitzetten.
Zet je camera op statief. Draadontspanner
aansluiten. Handmatig scherpstellen op de sterren.
Lens instellen op f/2.8 (of f/4.0 afhankelijk van je
lens) en 8 seconden belichten. 
Controleer je histogram. Is de foto overbelicht of
onderbelicht? -> dan pas je je sluiterijd/
iso waarde aan. -> herhaal dit proces totdat je
tevreden bent.

Je kent ze wel, die noorderlicht foto’s. Prachtig, bijzonder
en magisch! Nu is altijd de vraag; “hoe doe je dat nou?”,
“Is dat moeilijk?”. Het antwoord is eigenlijk, nee het is niet
moeilijk en dit is in grote lijnen het geheime recept:

Ingrediënten:
1 statief
1 camera
1 groothoeklens
1 draadontspanner
1 hoofdlamp
1 heldere avond met noorderlicht

Beginner tip

Voor noorderlicht fotografie geldt eigenlijk altijd dat
korter belichten beter is. ’s Nachts zul je altijd wel een
paar seconden belichten, maar probeer ervoor te
zorgen dat je sterren puntjes blijven en geen streepjes
worden door een te lange sluitertijd.

Pro tip

Noorderlicht alleen is niet goed genoeg voor een mooie
foto. Denk aan je compositie. Scout je locaties van
tevoren.
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Het is verleidelijk om tegelijkertijd heel
veel te willen
zien en fotograferen. Verken liever één
plek echt goed dan heel veel plekken
een beetje... en dus eigenlijk niet. Dat is
zowel van toepassing op fotoreizen
als op fotografie bij jou in je buurt. Dat
geeft je portfolio meer variatie en
diepgang.

Beginner tip

'Adopteer' een natuurgebied en ga daar
vaker op bezoek. Zo leer je een gebied en
haar  potentiële onderwerpen steeds beter
kennen.

Pro tip

Sommige dieren zijn erg schuw. Een
gecamoufleerde draagbare mobiele
fotohut biedt dan soms uitkomst.
Respecteer daarbij altijd de regels van de
terreineigenaar, natuurwetgeving en het
welzijn van je onderwerp.

NEEM DE TIJD

HOE KUN JE EEN SOORTGELIJKE FOTO MAKEN?

Lens: Telelens
Instelling: Lage iso, kleine f waarde en korte sluitertijd
Hoe: Via een mobiele fotohut kun je ongemerkt vanaf statief natuurlijk gedrag vastleggen
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FILTERS
Krijg het goed in de camera

Lens: groothoek
Instelling: lage iso, middelgrote f
waarde en statief
Hoe: Om detaillering in zowel de
schaduw als de highlights te houden is
er een 3 stops medium grijsverloopfilter
gebruikt

HOE KUN JE EEN SOORTGELIJKE
FOTO MAKEN? 

Het verschil in lichtintensiteit tussen de schaduwen en de
hoge lichten in een bepaalde scene is soms groter dan wat
er binnen het dynamisch bereik van je sensor past. In plaats
van een zogenaamde "bracket"te schieten is de grootste
voldoening dit toch met slechts 1 beeld uit in het veld op te
lossen. 
Een zogenaamd gradatiefilter lost dit soort problemen voor
je op. De lucht wordt een aantal stops donkerder gemaakt
waardoor je het volledige spel van licht en schaduw wel  in 1
keer op je sensor kan vastleggen. 

Beginner tip

Meet eerst de juiste belichting van de lucht met je camera
en vervolgens de juiste belichting voor de voorgrond en het
landschap. Een waarde van 1/200s voor de lucht en 1/50s voor
de voorgrond zou betekenen dat je een 2 stops filter zou
inzetten. Doe je het liever op gevoel? Houdt er dan rekening
mee dat voor een natuurlijk ogend beeld de voorgrond in de
meeste gevallen nooit lichter kan zal zijn dan de lucht.

Pro tip

Gebruik je filters bij het maken van panorama's? Werk dan
met een vaste witbalans en in de manuele stand. Zo wordt
het naadloos stitchen van je beelden een stuk makkelijker.
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Powerrrr!

Neem uiteraard altijd genoeg batterijen mee als je het
veld
ingaat. Want geen stroom = geen foto's. Veel camera
body's kun je uitbreiden met een batterijgreep: naast
meer grip en een extra ontspanknop om makkelijker
verticaal te fotograferen, kunnen er meer batterijen in.
Hierdoor kun je langer doorgaan met fotograferen zonder
batterijen te hoeven wisselen.

Beginner tip

Batterijen wisselen kost tijd. Tijd die je soms niet hebt
als je midden in de actie zit. Label daarom elke batterij aan de
kopse kanten met respectievelijk een rode en groene sticker. Zo
kun je bij het wisselen in één oogopslag zien welke batterijen
nog vol zijn.  En kun je snel doorgaan met fotograferen.

Pro tip

Als je langer op locaties bent waar een stopcontact geen
vanzelfsprekendheid is, kan het opladen van je batterijen en
overige apparatuur een uitdaging worden. Voor reisavonturen
met een auto is een spanningsomvormer die op de 12V
'sigarettenaansteker past ideaal.

HOE KUN JE EEN SOORTGELIJKE FOTO MAKEN?

Lens: Telelens
Instelling: korte sluitertijd en auto iso
Hoe: Kamperen in het wild met temperaturen onder het vriespunt
betekent dat je 's avonds je batterijen bij je in je slaapzak moet houden.
Anders verliezen ze heel snel hun lading. Om een onverwachte ontmoeting tijdens wandelingen met zware
bepakking te kunnen verzilveren is het essentieel om je camera snel te kunnen pakken. Bijv. door middel van een
camera vest
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Het havenlicht van Oostmahorn is een prachtig klein vuurtorentje. ’s Nachts brand het lampje. Dat is natuurlijk leuk om te fotograferen. Voor een mooi gebalanceerde foto moet je wel goed op tijd zijn. Het
lichtje gaat voor zonsopkomst namelijk al uit. De beste opnames maakte ik in de zomer ongeveer een ½ uur voor zonsopkomst. Dit betekende dat ik er al een uur voor zonsopkomst was om mijn composities
te bepalen. Het is handig als je van tevoren al over nagedacht hebt over de foto’s die je zou willen maken. Een tijdplan voor de verschillende opnames is dan handig zodat je in ieder geval die beelden kan
maken die je graag wilt hebben.

Beginner tip
Zoek op internet naar de verschillende mogelijkheden die een locatie biedt onder verschillende omstandigheden en plan je bezoek aan die locatie tijdens de gouden uurtjes

Pro tip
Maak een plan voor verschillende foto’s onder de juiste condities zoals bijvoorbeeld mist, zonsopkomst, nacht, melkweg, maanopkomst, supermaan, etc. Reserveer tijd in je agenda voor de shoot. Als je een
fotoplanningsapp zoals Photopills gebruikt dan kun je dat al maanden vooruit doen. Hou rekening met een reservedatum om nog een keer terug te komen ;-)

KEN JE LOKATIE
Onderzoek & Plan

HOE KUN JE EEN
SOORTGELIJKE FOTO

MAKEN?

Lens: Groothoeklens
Instelling: Half open diafragma en een
langere sluitertijd
Hoe: De foto is een panorama opname die
bestaat uit 3 losse staande foto’s. De foto’s
zijn in de nabewerking samengevoegd tot
één beeld.
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Wanneer je dieren fotografeert dan ben je meestal op zoek naar een beeld dat spreekt. Oogcontact met je onderwerp is daarbij essentieel. En zorgt voor een intiemer gevoel in de foto. Daarnaast geeft
het een veel rustiger beeld omdat je vaak de scherptediepte beperkt door je lage standpunt waardoor de aandacht meer uit gaat naar je onderwerp i.p.v naar de achtergrond. Een ander voordeel van
een laag standpunt kan bij macro onderwerpen bijvoorbeeld zijn dat daardoor je schaduw niet zo snel op het onderwerp zal vallen waardoor je het onderwerp minder snel afschrikt. Probeer dus je
onderwerp niet alleen vanuit een laag standpunt te fotograferen maar ook laag te benaderen.

Beginner tip

We houden er geen van allen van om kletsnat thuis te komen. Toch zal je nat worden wanneer je vanaf een laag standpunt fotografeert in het natte gras van de ochtend dauw. Neem om dit te
voorkomen altijd een grote vuilniszak mee op pad zodat je die neer kunt leggen waar je op de grond gaat liggen.

Pro tip

Probeer wanneer je een dier benaderd voor een laag standpunt opname tijgerend het dier te benaderen en let daarbij op het gedrag van het dier. Wanneer het dier fourageert kun je telkens wat
dichterbij komen. Hou jezelf compleet stil op het moment dat het dier beweegt of opkijkt. Zo kun je langzaamaan steeds dichterbij komen. Wanneer je meer tijd hebt voor een project
laat het dier dan ook wennen aan je aanwezigheid zodat het vertrouwen wint en je steeds dichterbij laat komen. Een rijst of bonenzak geeft je dan een perfect laag standpunt statief.

HOE KUN JE EEN SOORTGELIJKE
FOTO MAKEN?

Lens: Extreem lange telelens
Instelling: open diafragma met een snelle sluitertijd
Hoe: Door laag in het gras te gaan liggen ontstaat een
onscherpe voor- en – achtergrond. Een laag F-getal
(lager is vager) werkt tevens mee aan de mooie zachte
achtergrond.

Fotografeer op 
Ooghoogte
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