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Voorwoord 

Door een lange belichtingstijd te gebruiken leg je een wereld vast die je met het blote 

oog niet kunt zien. Wolken vervagen hierbij tot lange pluizige strepen, waardoor ze 

op hoge snelheid door de lucht lijken te jagen. Bij watervallen en beken wordt het 

snelstromende water verzacht tot een spookjesachtige witte waas. Op een meer, 

kanaal, of gracht verschijnt een spiegelgladde weerspiegeling. Of het wateroppervlak 

lijkt meer op een ijslaag of gemaakt van geborsteld staal. 

Voor deze effecten heb je een lange belichting van tientallen seconden of meerdere 

minuten nodig. Alles wat beweegt vervaagt dan. Schepen, treinen en auto’s trekken 

bijvoorbeeld fraaie gekleurde strepen door het beeld. Fietsers en voorbijgangers 

vervagen tot spookachtige schimmen, of ze worden volledig onzichtbaar gemaakt. Zo 

zijn er enorm veel verschillende effecten mogelijk. 

Om overdag lange belichtingen te gebruiken, is het nodig dat je op een speciale 

manier te werk gaat. Je hebt hier bijvoorbeeld filters en een statief bij nodig. Alles 

wat je moet weten lees je in dit boek. Zowel cameratechnieken als praktische en 

creatieve aspecten komen uitgebreid aan bod. Want behalve dat je moet weten hoe je 

de camera het beste instelt, gaat het er vooral om dat je situaties leert herkennen die 

fraaie foto met bewegingsvervagingen opleveren. Vooral omdat je de effecten met 

het blote oog helemaal niet kunt zien, is dat extreem belangrijk. 
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1. Bijzondere kijk op de wereld 

Door een lange sluitertijd te gebruiken, leg je de wereld op een andere manier vast. 

Je fotografeert niet zozeer wat je voor je ziet. Integendeel zelfs. Er komt juist een 

andere werkelijkheid tot leven. 

Onzichtbare wereld vastleggen 

Met een camera leg je normaalgesproken de wereld vast zoals je die ziet en ervaart. 

Al zijn er natuurlijk creatieve keuzes die bepalen hoe de uiteindelijke foto eruit komt 

te zien. Door bijvoorbeeld met instellingen te spelen of een bepaald objectief te 

gebruiken, bepaal je wat er in beeld komt en wat niet, hoe licht of donker de foto 

moet worden en of alles scherp is of slechts een gedeelte van de foto. 

Dat neemt niet weg dat het ook mogelijk is om de wereld op een totaal andere manier 

vast te leggen. Een foto te maken waarop een werkelijkheid is te zien die wij met 

onze eigen ogen onmogelijk kunnen waarnemen. Deze mysterieuze en onzichtbare 

wereld maak je zichtbaar door overdag lange sluitertijden te gebruiken. 

Door een ‘langzame foto’ te maken, oftewel een lange sluitertijd te gebruiken, komt 

alles wat bewegingsloos is nog steeds scherp op de foto. Net als bij een gewone 

opname dus. Maar alles wat beweegt zal in een bepaalde mate onscherp worden. 

Want dat blijft tijdens de lange belichting niet of in ieder geval niet lang genoeg op 

dezelfde plek waardoor het zal vervagen. Waardoor de foto er plotseling anders en 

vooral mooier of mysterieuzer uit komt te zien. 

Wolken veranderen bijvoorbeeld in langgerekte penseelstreken, waardoor de illusie 

ontstaat dat ze op topsnelheid langs de hemel voorbijrazen. Stromend water krijgt een 

zijdeachtige glans, of verandert in iets wat veel weg heeft van geborsteld staal of een 

ijslaag. Ook bij stilstaand water gebeurt dit als het waait. 
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Leg de wereld vast zoals wij die zelf nooit kunnen zien. (30 seconden, f/8, ISO 100, 28 millimeter) 

 
Dankzij de lange sluitertijd vervagen de wolken en lijkt er een ijslaag op het water te liggen. 

(60 seconden, f/16, ISO 100, 28 millimeter) 
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Verschil van dag en nacht 

Fotograferen met lange sluitertijden heeft veel overeenkomsten met avond- en 

nachtfotografie. Want ook dan werk je met lange belichtingstijden en komt alles wat 

beweegt op een speciale manier op de foto te staan. Extra fraai is dat je na 

zonsondergang met sfeervol licht te maken krijgt en schitterende lichtsporen kunt 

fotograferen. Want om in het donker te zien gebruiken wij allerlei soorten kunst-

verlichting. 

Auto’s, schepen, fietsers en vliegtuigen trekken ’s avonds en ‘s nachts bijvoorbeeld 

fraaie lichtstrepen door het beeld. Dat levert unieke foto’s op. Wil je meer weten over 

fotograferen in het donker? Lees dan het boek Avond- en nachtfotografie (tik of klik 

op de titel voor een directe link naar het boek) geschreven door Jeroen Horlings en 

mij. 

Overdag moeten we het helaas zonder al die mooie en kleurrijke verlichting doen, 

maar gelukkig zijn er nog steeds soortgelijke effecten mogelijk. Het grote verschil 

tussen lange sluitertijden in het donker en overdag, is natuurlijk dat er ’s avonds en ’s 

nachts erg weinig licht is. Je hebt dan bijna geen andere keuze dan langer te 

belichten. Overdag is er echter volop licht, waardoor de sluitertijden maar heel kort 

hoeven te zijn. Denk aan 1/1000 of 1/500 seconde op zonnige dagen, of misschien 

1/60 of 1/30 op een wat sombere dag. 

Dat is natuurlijk slecht nieuws. Want het betekent dat overdag lange belichtingstijden 

buiten ons bereik lijken te liggen. Zelfs voor een relatief korte sluitertijd van 

bijvoorbeeld een seconde is overdag al veel te veel licht aanwezig. En dat terwijl we 

bij lange sluitertijden fotografie meestal tientallen seconden of een aantal minuten 

willen belichten. Dat dus gaat nooit lukken. Of toch wel? 

Omdat er overdag zoveel licht is, lukt het zonder speciale hulpmiddelen niet om lang 

genoeg te belichten om de speciale vervagingseffecten te zien die we zo graag willen 

vastleggen. De oplossing voor dit probleem is eenvoudig. We hoeven het alleen maar 

donkerder te maken door een speciaal verduisteringsfilter voor de camera te houden. 

Dat heet een ND-filter (neutral density filter oftewel een grijsfilter). 

https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=7742&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Ffocus-op-fotografie-avond-en-nachtfotografie%2F9200000079025601%2F&name=nacht
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In dit boek vertel ik je alles wat je over dit bijzondere filter moet weten. Welke 

soorten filters zijn er, hoe gebruik je een ND-filter, hoe weet je wat de juiste lange 

belichtingstijd is, en hoe stel je vervolgens de camera in en bewerk je na afloop jouw 

foto’s. 

 
’s Avonds kun je schitterende lichtstrepen vastleggen. (30 seconden, f/8, ISO 200, 28 millimeter) 
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Overdag is er veel licht. Extra lang belichten om een rondvaartoot te laten vervagen 

kan daarom niet zomaar. (15 seconden, f/8, ISO 100, 28 millimeter) 

 
Zelfs wolken vervagen, zolang ze maar voldoende snelheid hebben. 

(60 seconden, f/16, ISO 100, 28 millimeter)  



Pagina 12 van 142 

 

2. ND-filters 

Omdat er overdag veel te veel licht is om lange sluitertijden te gebruiken, moet je het 

donkerder maken voor de camera. Daar gebruik je een ND-filter voor. Wat is het 

precies en hoe gebruik je dit filter? 

Van dag naar nacht 

Om de wereld te laten vervagen, hebben we lange sluitertijden nodig. Overdag lopen 

we helaas tegen een groot probleem aan: er is veel te veel licht. Vooral als de zon 

schijnt. Dat is erg jammer, want juist op zonnige dagen maak je de prachtigste foto’s 

met lange sluitertijden. 

Gelukkig is er een eenvoudige oplossing. Je hoeft het alleen maar donkerder te 

maken. Dat kan door de hoeveelheid licht die jouw camera ziet drastisch te 

verminderen, zodat je als het ware je eigen nacht maakt. Nu zit er helaas geen 

dimmer op de zon, dus zit er niets anders op dan er maar eentje op de camera te 

plaatsen. Zo’n dimmer heet een ND-filter en dit filter plaats je net zoals elk ander 

filter aan de voorzijde van het objectief. 

Een ND-filter heeft maar één taak en dat is het tegenhouden van een bepaalde 

hoeveelheid licht. Daarom bestaan er ND-filters met verschillende sterktes. Zodat je 

zelf kunt bepalen hoeveel licht je wilt tegenhouden, en daarmee ook hoeveel licht je 

doorlaat naar de camera. 

Hoe langer je overdag wilt belichten, hoe sterker het ND-filter moet zijn. Een goed 

ND-filter houdt het licht op zo’n manier tegen, dat alle kleuren gelijkmatig 

getemperd worden. Hiermee wordt voorkomen dat er een nare kleurzweem ontstaat. 

Het lijkt dus net of je het licht dimt. ND staat dan ook voor Neutral Density. Dit 

houdt in dat de hoeveelheid licht verminderd wordt, terwijl de kleuren nagenoeg 

intact blijven. 
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Als de zon schijnt maak je mooie foto’s. (60 seconden, f/11, ISO 100, 28 millimeter) 

 
Een sterk ND-filter maakt het een stuk donkerder. 
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Soorten en maten 

ND-filters bestaan in veel soorten en maten. Niet alleen omdat je soms wat meer en 

soms wat minder licht nodig hebt, maar ook omdat objectieven verschillende 

diameters hebben. Het filter schroef je aan de voorzijde vast, dus heb je een filter 

nodig dat precies past. Je koopt ND-filters dus op maat. Al bestaan er een aantal 

handige trucs om dat te omzeilen. 

Schroefdraad 

Welke filteroplossing je ook kiest, je schroeft het altijd aan de voorzijde op het 

objectief. Daar moet dus wel schroefdraad aanwezig zijn. Nagenoeg alle objectieven 

die je voor een spiegelreflex- of systeemcamera kunt kopen, hebben gelukkig 

schroefdraad en zijn daarmee geschikt om met lange sluitertijden te fotograferen. 

 
Door de geïntegreerde zonnekap kun je hier niet zomaar een filter op plaatsen. 
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Bij sommige supergroothoeklenzen staat het voorste lenselement zo bol, dat er geen 

filter op geplaatst kan worden. Daarmee zou je het glaswerk onherstelbaar 

beschadigen. Bij die objectieven tref je dan ook geen schroefdraad aan en kun je er 

helaas geen filter op plaatsen. Al zijn er altijd fotografen die alsnog een constructie 

weten te bedenken, maar dat valt buiten de scope van dit boek. 

Diameter 

Bij objectieven die wel geschikt zijn, staat meestal ergens aan de voorzijde de 

diameter van de schroefdraad in millimeters vermeld. Je treft daar meestal meteen 

meerdere getallen aan. Zoals de brandpuntsafstand (twee getallen als het een 

zoomlens is) en het maximale diafragma (twee getallen als dit varieert over het 

zoombereik). 

De diameter die je nodig hebt staat meestal voor of achter een rondje met een schuine 

streep erdoor. Dat is het universele symbool voor diameter. Zodra je de diameter hebt 

gevonden, weet je precies welke filtermaat je nodig hebt. Bijvoorbeeld 49, 62, 72, of 

77 millimeter. 

 
De diameter vind je aan de voorzijde. Hier uiterst rechts (72 millimeter). 
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Staat op jouw objectief geen diameter vermeld? Dan is in de (digitale) handleiding of 

op de productwebsite altijd een lijst met specificaties vinden. Zoals de afmetingen, 

het gewicht, het aantal diafragmabladen en dus de filterdiameter. 

Opschroeffilter of filterhouder 

Er bestaan grofweg twee manieren waarop je een ND-filter op een objectief kunt 

plaatsen. Allereerst bestaan er ronde filters (klik op de link om voorbeelden te 

bekijken) die je rechtstreeks op het objectief schroeft. Daarnaast heb je vierkante 

filters die je in een speciale filterhouder schuift. Die houder plaats je vervolgens met 

een adapterring op het objectief. Maar wanneer gebruik je nu wat? 

Ronde filters worden vooral gebruikt als je één objectief gebruikt om foto’s met 

lange sluitertijden te maken. Of wanneer je meerdere objectieven met dezelfde 

diameter hebt. Je hebt dan aan één filter(maat) voldoende. Overigens bestaat er een 

slimme manier om een opschroeffilter alsnog op objectieven met verschillende 

diameters te gebruiken, maar daarover straks meer. 

Een filterhouder is vooral ideaal om te voorkomen dat je allerlei opschroeffilters met 

verschillende diameters moet aanschaffen. Je koopt dan één filter en één houder en 

kunt dit vervolgens op elk objectief gebruiken, ongeacht de diameter. Het enige wat 

je nodig hebt, is een extra adapterring per lensdiameter. Met die adapterring plaats je 

de houder namelijk op het objectief. 

Adapterringen bestaan in alle gangbare diameters en zijn erg goedkoop. Je kunt dus 

makkelijk een setje kopen, zodat je de filterhouder op al jouw objectieven kunt 

monteren. Dat is aanzienlijk goedkoper dan wanneer je ND-filters met verschillende 

diameters moet kopen. Ook als je er later een objectief met een afwijkende diameter 

bijkoopt, koop je gewoon een extra adapterring en kun je de houder en het filter 

meteen gebruiken. 

http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_nd&r=%2Fnl%2Fc11262%2Ffilters%2Fgrijs-filter-nd-%2Fb-w-nd-110-10-stops-
http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_nd&r=%2Fnl%2Fc11812%2Ffilters%2Flee-filter%2Flosse-resin-filters-100x100mm
http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_nd&r=%2Fnl%2Fc11812%2Ffilters%2Flee-filter%2Flosse-resin-filters-100x100mm
http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_nd&r=%2Fnl%2Fc11722%2Ffilters%2Flee-filter%2Flee-bevestiging
http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_nd&r=%2Fnl%2Fc11732%2Ffilters%2Flee-filter%2Fadapter-ringen
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Van opschroeffilters heb je al snel verschillende maten nodig. 

 
Een filterhouder plaats je via een adapterring op een objectief. 
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Voor- en nadelen per filtersysteem 

Beide systemen hebben voordelen en nadelen. Gebruik je ronde filters, dan heb je in 

principe altijd exact de juiste diameter nodig. Maar omdat hier stiekem een oplossing 

voor bestaat, is dit geen zwaarwegend nadeel. 

Omdat je dit filter rechtstreeks op het objectief schroeft, sluit het naadloos aan. 

Hierdoor kan er geen ongewenst licht tussen het filter en het objectief door glippen. 

Gebeurt dat wel, dan is de opname direct verpest door dit lichtlek. Het 

verduisteringsgordijn werkt dan immers niet goed. Een filter moet dus altijd naadloos 

aansluiten. 

Een ander voordeel van een opschroeffilter is dat je de zonnekap kunt blijven 

gebruiken. Hiermee voorkom je lensflare. Vergeet niet dat je overdag vaak in de volle 

zon fotografeert en daardoor is de kans op lensflare groot. 

Verder is het filter en het objectief dankzij de zonnekap optimaal beschermd tegen 

beschadigingen door bijvoorbeeld stoten. Zelfs de originele lensdop past er gewoon 

op! Want de diameter van het filter is hetzelfde als de diameter van het objectief. 

Filters die je in een houder plaatst, hebben extra flexibiliteit als grootste voordeel. Ze 

passen namelijk eenvoudig op elk objectief dat een schroefdraad heeft, je hebt alleen 

maar de juiste adapterringen nodig. Nadeel is dan weer dat het filter niet rechtstreeks 

op het objectief zit vastgeschroefd, waardoor de kans bestaat dat er een beetje licht 

tussen het filter en de houder doorlekt. Eventuele kieren moet je zelf afdichten, tenzij 

filter of filterhouder zoiets als een schuimlaagje langs de randen heeft. 

Ook past de zonnekap er niet op, waardoor je nu bijvoorbeeld je hand, een petje, of 

een stuk karton moet gebruiken om het (zon)licht af te schermen. De lensdop past 

ook niet meer. Het voorste lenselement is daardoor kwetsbaarder zodra je de 

filterhouder (tijdelijk) wegneemt. Pas zodra je de adapterring losschroeft, kun je de 

lensdop en de zonnekap weer monteren. 
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Extra voordeel van een houder, is dat je er meerdere filters in kunt plaatsen. 

Bijvoorbeeld twee of drie. Zoals je straks zult zien, heb je aan één ND-filter vaak niet 

genoeg als je overdag extreem lang wilt belichten. Denk aan een minuut of langer. In 

de filterhouder plaats je dan gewoon twee filters, waardoor je het effect ervan 

combineert en extra lange sluitertijden alsnog mogelijk worden. Je kunt er eventueel 

ook een ander soort filter in plaatsen. Landschapsfotografen gebruiken bijvoorbeeld 

graag een gradueel ND-filter (straks meer hierover) of een polarisatiefilter. 

 
Bij een opschroeffilter blijft zowel de zonnekap als de lensdop passen. 
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Ronde opschroeffilters kun je in principe niet stapelen (maar ook hier heb ik straks 

een oplossing voor). Want vooral als je een groothoeklens gebruikt, krijg je dan langs 

de randen van de foto een stukje van het voorste filter te zien. De hoeken of de 

randen van het beeld worden dan donkerder of zwart. Zodra je een stukje inzoomt 

raak je deze vignettering meestal wel weer kwijt, dus stapelen valt altijd te proberen. 

 
Bij een filterhouder heb je alleen een adapterring nodig per objectief met afwijkende diameter. 

Verloopring / step-up ring 

Heb je meerdere objectieven die je voor lange sluitertijden wilt gebruiken? Dan is de 

kans groot dat ze verschillende diameters hebben. Dat is niet erg als je een 

filterhouder gebruikt, maar slecht nieuws als je graag met ronde opschroeffilters 

werkt. Want dat zou betekenen dat je ND-filters met verschillende diameters moet 

kopen en ze zijn nou niet bepaald goedkoop. Gelukkig is er een eenvoudige 

oplossing. Via een step-up ring of verloopring kun je een ND-filter namelijk alsnog 

op objectieven met een afwijkende diameter gebruiken.  

http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_nd&r=%2Fnl%2Fc12412%2Ffilters%2Ffilter-adapter-ring%2Fcaruba-klein-groot
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Hoe dat werkt? Kijk allereerst in je fototas wat het objectief met de grootste diameter 

is. Stel dat je objectieven hebt met diameters van 62, 72 en 77 millimeter. Dan kun je 

overwegen om alleen een opschroeffilter van 77 millimeter te kopen. Die past in 

ieder geval rechtstreeks op het objectief met de grootste diameter (want: 77 

millimeter). Om dit filter op de overige objectieven te gebruiken, koop je per 

afwijkende diameter een zogenaamde step-up ring of verloopring. Dus eentje voor 62 

millimeter en eentje voor 72 millimeter. Klaar! 

 
Denk goed na welke objectieven je wilt gebruiken. (1 seconde, f/4, ISO 800, 40 millimeter) 

Bij een verloopring verschillende de diameters die aan de bovenkant en de onderkant 

zitten. Onderop is het allemaal wat smaller, waardoor het prima op je lens past. 

Bijvoorbeeld 62 millimeter of 72 millimeter. Aan de bovenzijde is de ring juist een 

stukje breder, zodat je hier het filter met de grotere diameter op kunt zetten. 77 

millimeter bijvoorbeeld. Vandaar de naam step-up ring of verloopring. 
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Je schroeft deze ring dus altijd op een objectief met een kleinere diameter en 

monteert het bredere filter bovenop de ring. Zodoende hoef je nog maar één ND-filter 

te kopen en kun je het alsnog op al jouw objectieven gebruiken. Perfect toch? 

Zo’n tussenring is net als de adapterring voor een filterhouder vrij goedkoop. Je bent 

daarom veel voordeliger uit als je maar één ND-filter en een handvol verloopringen 

koopt. Nadeel is wel dat de zonnekap en de lensdop niet op het objectief passen 

zolang het filter erop zit. De voorzijde is immers een stuk breder geworden. Je kunt 

wel een extra lensdop met de juiste diameter kopen. Waar je ook rekening mee moet 

houden, is dat brede ND-filters altijd duurder zijn dan smallere exemplaren. Een 49 

millimeter filter is dus een stuk aantrekkelijker geprijsd dan eentje van 77 millimeter. 

Denk daarom goed na welke objectieven je daadwerkelijk voor lange sluitertijden 

wilt gaan gebruiken. Want stel dat jouw telelens de grootste diameter heeft, maar je 

bent van plan om alleen een groothoeklens of standaard-zoomlens te gebruiken voor 

lange sluitertijden. Is het je dan waard om alsnog dat extra grote filter te kopen zodat 

hij ook op de telelens past? 

Wat je ook kunt doen, is ND-filters met verschillende sterktes kopen die één maatje 

groter zijn dan het objectief met de grootste diameter. Hierdoor kun je twee filters 

stapelen om extra veel licht tegen te houden, zonder dat je last krijgt van vignettering. 

De randen van het voorste filter blijven netjes uit beeld, omdat de diameter van het 

filter groter is dan die van het objectief. 
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Een stapeltje van vijf verloopfilters. Je gebruikt er (meestal) maar één tegelijk. 

 
De smallere schroefdraad aan de onderzijde schroef je op het objectief. 

Aan de bovenzijde is de diameter groter. Daar schroef je het ND-filter op. 



Pagina 24 van 142 

 

Kwetsbare schroefdraad 

Ga altijd voorzichtig te werk als je een filter, adapterring, of een verloopring op het 

objectief draait. Want de schroefdraad van lenzen bestaat vaak uit kunststof, terwijl 

de filterrand of verloopring juist van zoiets als aluminium is gemaakt. Die schroef-

draad kan behoorlijk scherp zijn en daardoor is het mogelijk om de schroefdraad van 

het objectief te beschadigen als je de ring er bijvoorbeeld per ongeluk schuin of met 

te veel kracht op draait. 

Draai een filter of ring ook niet te stevig vast. Het dunne aluminium vervormt snel en 

krijg je daarna vrijwel niet meer losgedraaid. Ook als je bij het losdraaien te veel druk 

uitoefent en bij temperatuurschommelingen is er soms geen beweging meer in te 

krijgen. De truc is om zo min mogelijk druk met je vingers uit te oefenen tijdens het 

draaien, en deze druk zo gelijkmatig mogelijk langs de omtrek te verdelen. Soms 

helpt het zoiets als een elastiek om het filter te doen en het daarmee te proberen. 

 
Draai een filter of ring niet te stevig vast. (60 seconden, f/11, ISO 100, 28 millimeter) 
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Combineer filters voor een extra lange sluitertijd. (120 seconden, f/11, ISO 100, 21 millimeter) 

Gradueel filter 

Vooral natuur- en landschapsfotografen maken graag gebruik van graduele filters 

oftewel verloopfilters. Hiermee maak je alleen de bovenste helft, onderste helft, of 

eventueel de zijkant van het beeld donkerder. Ook dit is dus een ND-filter, alleen 

wordt het effect ditmaal alleen op een gedeelte van het beeld toegepast. 

Dit filter gebruik je als de lucht feller is dan het onderliggende landschap. Dankzij 

een gradueel filter temper je alleen de helderheid van de lucht, waardoor je alsnog 

beide goed belicht kunt vastleggen en je niet steeds twee opnamen hoeft te maken 

(eentje met de lucht goed belicht en een tweede met het landschap goed belicht) die je 

vervolgens in de nabewerking moet samenvoegen. 

Bij een grijsverloopfilter met omgekeerd verloop zit het donkerste deel niet aan de 

bovenzijde maar in het midden. Dit filter is ideaal als de zon laag aan de horizon 

staat. Daar is de lucht dan immers het felst. Ook nu weer is de onderzijde transparant. 

http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_nd&r=%2Fnl%2Fc11822%2Ffilters%2Flee-filter%2Flosse-resin-filters-100x150mm
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Er bestaan ook graduele opschroeffilters, maar het grote probleem hiermee is dat het 

verloop, oftewel de overgang van donker naar licht, dan altijd op exact dezelfde plek 

zit. Bijvoorbeeld precies midden in beeld. Terwijl je met een filterhouder het filter 

altijd een stukje hoger of lager kunt schuiven om het juiste punt op te zoeken. Een 

gradueel filter voor een filterhouder is daarom niet vierkant, maar rechthoekig. 

Waardoor je voldoende speling hebt om het heen en weer te schuiven. 

 
Een gradueel filter houdt alleen in het gewenste deel licht tegen (hier bovenin). 
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In het midden zit een verloop, waardoor de demping geleidelijk afneemt. 

Licht tegenhouden 

Om het overdag donkerder te maken dan het in werkelijkheid is, heb je dus ND-

filters nodig. Al naar gelang je voorkeur gebruik je een rond filter dat je al dan niet 

met een verloopring op het objectief schroeft, of je werkt met vierkante of 

rechthoekige filters die je in een filterhouder op het objectief plaatst. Maar hoe weet 

je nu hoeveel donkerder een ND-filter het maakt en dus hoeveel langer je ermee kunt 

belichten? 

Stops 

De hoeveelheid licht die een ND-filter tegenhoudt, wordt uitgedrukt in stops. Eén 

stop betekent een halvering van de hoeveelheid licht. Dat lijkt misschien veel, maar is 

het niet. Want als je het diafragma van bijvoorbeeld f/8 naar f/11 verandert, is dat ook 

al een halvering van het licht. Net als wanneer je de sluitertijd van 1/250 naar 1/500 

verandert, of de ISO-waarde van 200 naar 100 verschuift. 
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Zolang het slechts op het halveren van het licht aankomt, hebben we dus niet zo snel 

een ND-filter nodig. Dan red je het ook wel met de belichtingsinstellingen van jouw 

camera (diafragma, sluitertijd en ISO-waarde). 

 
Een filter houdt een aantal stops aan licht tegen. (30 seconden, f/11, ISO 100, 28 millimeter) 

Big Stopper 

Overdag moeten we het licht aanzienlijk meer dimmen. Populair onder fotografen is 

daarom de zogenaamde Big Stopper. Dat is een ND-filter waarmee je maar liefst tien 

stops aan licht tegenhoudt. Zodat er uiteindelijk nog maar één duizendste van de 

helderheid overblijft. Dat lijkt extreem weinig, maar zelfs dan blijven langere 

sluitertijden van enkele minuten vaak nog buiten bereik. Er is overdag gewoon enorm 

veel licht en camera’s zijn daar nu eenmaal erg gevoelig voor. 

Little Stopper 

Dat is dan ook de reden dat ND-filters vaak gestapeld worden. Behalve een Big 

Stopper, hebben fotografen bijvoorbeeld ook nog een Little Stopper in de fototas 

zitten. Dat is een filter waarmee je zes stops aan licht tegenhoudt. Dit filter is prima 

losstaand te gebruiken als het buiten wat minder licht is, of als je een keer niet zulke 
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hele lange sluitertijden nodig hebt, en dus ook perfect te combineren met een Big 

Stopper als je juist extreem veel licht wilt tegenhouden. 

Door deze twee filters te combineren houd je namelijk maar liefst zestien stops aan 

licht tegen en zijn ineens extreem lange belichtingstijden mogelijk. Je mag de 

waardes namelijk bij elkaar optellen. De Big Stopper houdt tien stops licht tegen en 

de Little Stopper nog eens zes stops. Bij elkaar zijn dat dus zestien stops. 

 
Big Stopper (links) en Little Stopper (rechts) in twee diameters. 
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Op dezelfde manier kun je een tien stops filter combineren met een drie stops filter 

voor in totaal dertien stops aan lichtvermindering. Voor veel dagelijkse situaties zijn 

de sluitertijden dan vaak al lang genoeg. Slechts af en toe is een Big Stopper samen 

met een Little Stopper nodig (extreem veel licht of zeer lange belichtingstijden). 

 
Hoeveelheid licht en gewenste vervagingseffect bepalen de sterkte van een ND-filter. 

(6 seconden, f/11, ISO 100, 50 millimeter) 

Variëren en combineren 

ND-filters bestaan dus in diverse sterktes. Zoals twee, drie, vier, zes, acht en tien 

stops. Nog sterkere filters zoals twaalf of dertien stops bestaan ook, maar die kom je 

niet zo heel vaak tegen. De meest gebruikte ND-filters zijn die waarmee je drie, zes 

en tien stops aan licht tegenhoudt. Ook weer allereerst om gewoon los te gebruiken, 

afhankelijk van de lichtomstandigheden en de belichtingstijd (het gewenste 

vervagingseffect) kies je dan welke je nodig hebt. 

  

http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_nd&r=%2Fnl%2Fc11242%2Ffilters%2Fgrijs-filter-nd-%2Fb-w-nd-103-3-stops-
http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_nd&r=%2Fnl%2Fc11252%2Ffilters%2Fgrijs-filter-nd-%2Fb-w-nd-106-6-stops-
http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_nd&r=%2Fnl%2Fc11262%2Ffilters%2Fgrijs-filter-nd-%2Fb-w-nd-110-10-stops-
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Naarmate er meer licht is en/of jij langere sluitertijden wilt gebruiken, kies je voor 

een steeds zwaarder filter. Is het minder licht, of wil je de sluitertijd maar een beetje 

verlengen, dan gebruik je juist een lichter filter. 

Zoals gezegd kun je ze dus ook prima stapelen om extra lange belichtingstijden te 

krijgen. Met een drie en een tien stops filter kom je uit op dertien stops en met een 

zes en een tien stops zit je op zestien. Met slechts drie ND-filters (3, 6 en 10) zijn 

daardoor lekker veel combinaties mogelijk (3, 6, 10, 13, 16) en kun je nagenoeg alle 

denkbare situaties prima aan. 

 
Een tien, zes en drie stops filter volstaan meestal wel.  
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Speciale coating 

ND-filters zijn niet echt goedkoop en naarmate de diameter toeneemt, schiet de prijs 

ook nog eens snel omhoog. Bij een opschroeffilter met een diameter van 77 

millimeter zit je al snel boven de honderd euro. Filters kunnen ook van een speciale 

coating zijn voorzien om reflecties te verminderen en ervoor te zorgen dat vuil en vet 

zich minder snel aan het oppervlak hecht. Ook dan ligt de prijs weer hoger. 

 
Sommige ND-filters hebben speciale coatings om reflecties te verminderen. 

(60 seconden, f/11, ISO 100, 28 millimeter) 

Polarisatiefilter 

Als je alleen af en toe ND-filters gebruikt, is het begrijpelijk dat je één zo’n duur 

filter misschien wel genoeg vindt. Als goedkope oplossing kun je hem dan 

combineren met een polarisatiefilter voor een beetje extra demping. Een 

polarisatiefilter heb je misschien al in je fototas zitten en houdt ongeveer één tot twee 

stops aan licht tegen, afhankelijk van merk en model. 
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Dat lijkt misschien weinig, maar samen met een tien stops Big Stopper, kom je dan 

misschien alsnog op een respectabele lange sluitertijd uit. Een polarisatiefilter neemt 

in bepaalde situaties wel reflecties weg. Dat kan nadelig werken op lange sluitertijden 

foto’s, omdat bepaalde vervagingseffecten dan minder goed te zien zijn. Zoals het 

zijdezachte effect bij stromend water. 

Variabel ND-filter 

Er bestaat nog een speciale variant van het ND-filter en dat is het zogeheten variabele 

ND-filter. Dit filter heeft geen vaste sterkte, maar zoals de naam al aangeeft een 

variabele sterkte van bijvoorbeeld één tot tien stops. De demping stel je in door aan 

de voorste ring van het filter te draaien. 

Dat lijkt de perfecte oplossing. Want nu heb je niet langer een handvol dure filters 

met een vaste sterkte nodig. Met één filter ben je helemaal klaar! Helaas kleven er 

een paar nadelen aan een variabel ND-filter. Allereerst zijn de hogere sterktes vrijwel 

niet bruikbaar. Vooral als je met een groothoeklens werkt, verschijnt er namelijk een 

donker kruis in beeld met lichtere vlekken eromheen. Dat ziet er niet zo mooi uit. 

Met wat inzoomen neemt het effect wel wat af, maar zo word je dus wel beperkt in je 

mogelijkheden. 

De ongelijkmatige demping wordt veroorzaakt doordat een variabel ND-filter geen 

echt ND-filter is. In werkelijkheid zijn het twee polarisatiefilters die met de 

bovenzijde naar elkaar toe zijn gericht. Vandaar dat het dempingseffect afhangt van 

de draaiing van het filter. Dat gebeurt bij een gewoon polarisatiefilter namelijk ook. 

Verder wordt een variabel ND-filter in de praktijk vaak doorlopend op de hoogste 

sterkte gebruikt waarbij je het donkere kruis nog net niet ziet. Dus het lijkt misschien 

wel handig om in één keer een hele rits sterktes beschikbaar te hebben, daar heb je 

uiteindelijk weinig aan als je ze toch niet of amper gebruikt (b.v. als 6 stops het 

maximum is voor het kruis verschijnt). Je geld direct in een Big Stopper investeren is 

dan uiteindelijk goedkoper en de fotokwaliteit zal aanzienlijk hoger zijn. 



Pagina 34 van 142 

 

 
Een variabel ND-filter kan lichte en donkere vlekken veroorzaken. 

(4 seconden, f/22, ISO 100, 24 millimeter) 

Nog een nadeel van een variabel ND-filter is dat het in bepaalde situaties reflecties 

wegneemt. Onder meer het zijdezachte effect van stromend water kan erdoor verloren 

gaan, omdat het in werkelijkheid om twee polarisatiefilters gaat. Jammer, want om 

dit soort fraaie effecten gaat het bij lange sluiertijden fotografie nu juist. Met een 

“gewoon” ND-filter heb je hier totaal geen last van. 

Wat wel weer een voordeel is van een variabele ND-filter, is dat je ze tijdelijk naar de 

minimale stand kunt verdraaien. Zodat er veel licht binnenvalt en de optische zoeker 

van een spiegelreflex zo helder mogelijk blijft. Op die manier kun je op je gemak de 

compositie bepalen en scherpstellen. Pas zodra je de foto wilt maken draai je het 

filter op de gewenste sterkte en wordt de zoeker een stuk donkerder. 

Dit lijkt misschien niet zo belangrijk, maar zoals je straks zult zien is de optische 

zoeker van een camera vrijwel onbruikbaar zodra je een sterk ND-filter plaatst. Veel 

mensen zetten het filter er daarom pas op zodra alles goed staat ingesteld en de foto 

gemaakt kan worden. 
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Dat is alleen best veel gedoe en het vergroot de kans dat de foto mislukt. Tot slot is 

een variabel ND-filter vooral bedoeld voor filmers, maar dat valt buiten het kader van 

dit boek. 

Sterkte van ND-filters 

Fabrikanten gebruiken verschillende aanduidingen voor de sterkte van ND-filters. 

Allereerst valt op de verpakking en op het filter zelf te lezen hoeveel stops aan licht 

er wordt tegengehouden. Tien stops bijvoorbeeld, of zes, of drie. Dat is meteen de 

belangrijkste informatie voor jou als fotograaf. 

Verder kun je een aanduiding zoals ND3.0, ND0.9 of ND0.3 tegenkomen. Dat lijken 

rare getallen, maar toch zijn ze best logisch en begrijpelijk. Dit wordt de optische 

dichtheid genoemd. Bij een ND-filter staat één stop gelijk aan een optisch dichtheid 

of absorptiefactor van 0.3. Dus een ND0.3 filter houdt precies één stop aan licht 

tegen. Een ND0.6 filter houdt twee stops tegen. Een ND0.9 filter drie stops en een 

ND3.0 tien stops. 

Behalve het aantal stops en de optische dichtheid, wordt meestal ook nog vermeld 

met welke factor het licht wordt afgezwakt. Zoals duizend keer bij een 10-stops filter, 

640 keer bij een 6-stops filter en acht keer bij een 3-stops filter. Dus als je een 10-

stops filter gebruikt, houd je nog maar één duizendste van de hoeveelheid licht over. 

Een 10-stops filter kan verder nog worden aangeduid met ND110, een 6-stops filter 

met ND106 en een 3-stops filter met ND103. Je herkent in deze aanduidingen vast 

het aantal stops licht dat deze filters tegenhouden. 

Leuk hoor, al die ND-filters met verschillende sterktes. Maar hoe weet je wanneer je 

welke sterkte nodig hebt? Hoe bepaal je overdag de juiste lange sluitertijd? Daar 

vertel ik je alles over in het volgende hoofdstuk! 
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Tabel met de verschillende aanduidingen van ND-filters. 

 

 
Bij deze drie filters zie je maar liefst vier aanduidingen: 

103/106/110, 0.9/1.8/3.0, 3/6/10 en 8x/64x/1000x.  
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3. Lange sluitertijden gebruiken 

ND-filters bestaan in verschillende sterktes en je kunt ze ook nog eens combineren 

om hun effect te versterken. Maar hoe weet je welk filter je nodig hebt en hoe 

achterhaal je welke lange sluitertijden je overdag kunt bereiken? 

Begin zonder filter 

Zodra je een sterk ND-filter op een objectief plaatst, ziet de camera nog maar zo 

weinig licht, dat het meestal niet meer in staat is om zelfstandig een goed belichte en 

scherpe foto te maken. Om het allemaal nog erger te maken, probeert het toestel ook 

nog eens automatisch een zo kort (snel) mogelijke sluitertijd te gebruiken, in plaats 

van een lange belichting. En dat is ditmaal natuurlijk niet de bedoeling. 

Daarom is het nodig om de camera hier een handje bij te helpen. Zowel om de juiste 

belichting te kiezen, als om de foto scherp te krijgen. In dit hoofdstuk staan we 

uitgebreid stil bij de belichting. Scherpstellen komt in het volgende hoofdstuk aan 

bod. 

Een camera raakt snel in de war van een sterk ND-filter en kiest dan de verkeerde 

belichting. Een truc waarmee je dit oplost, is eerst een foto zonder filter maken en 

kijken welke belichting de camera voor jou uitkiest. Zodra je dat weet, kun je deze 

sluitertijd vrij eenvoudig omvormen naar een lange sluitertijd die past bij het ND-

filter. Het klinkt misschien ingewikkeld, maar dat valt reuze mee. 
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Maak eerst een gewone foto. 

 
Daarna maak je een foto met het ND-filter (let vooral op het water). 
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Lange sluitertijd forceren 

Om een foto met een lange sluitertijd te maken, is het nodig dat je zelf een paar 

instellingen op jouw camera aanpast. Schrik niet, het is allemaal vrij eenvoudig. 

Helaas kun je niet in de volautomatische stand werken. In onder meer de Auto-stand 

en de P-stand kiest de camera namelijk niet voor de langzaamste tijd, maar voor een 

snelle sluitertijd waarbij je nog uit de hand kunt fotograferen. Daar schiet je niets mee 

op als je juist zo langzaam mogelijk wilt fotograferen. 

Essentieel is dat we de camera dwingen om een lange sluitertijd oftewel een lange 

belichtingstijd te kiezen. Dat kan alleen door het heft in eigen hand te nemen. Dat wil 

zeggen: we laten de camera wel zelf de juiste belichting kiezen, maar forceren hem 

om dat op onze manier te doen. Het is dan allereerst belangrijk om te weten dat elke 

camera de belichting via slechts drie instellingen regelt. Dat zijn het diafragma, de 

sluitertijd en de ISO-waarde. 

Hoe deze drie instellingen precies met elkaar samenhangen en hoe jij jouw foto’s 

sterk kunt verbeteren door in elke situatie de beste belichting te kiezen, lees en leer je 

in mijn eBook Licht en belichting (tik of klik op de titel voor een directe link naar het 

boek). In het boek dat je nu leest over lange sluiertijden, beperk ik mij tot wat je 

nodig hebt om foto’s met lange belichtingstijden te maken. 

Stappenplan 

Voor de foto’s die wij voor ogen hebben, is de sluitertijd het allerbelangrijkste 

gereedschap. Het heet niet voor niets lange-sluitertijden-fotografie. Daarom kun je 

het beste het diafragma en de ISO-waarde op een vaste waarde instellen. Zodat je 

daar “geen last” meer van hebt. Daarna kun je je volledig concentreren op de 

sluitertijd en is het een koud kunstje om de belichtingstijd flink op te rekken met een 

ND-filter. 

Voordat ik uitgebreid beschrijf hoe je dit op een eenvoudige manier doet, geef ik 

alvast in het kort aan wat de stappen zijn die je neemt. Na afloop bespreek ik dan nog 

wat variaties op dit stappenplan én verklap ik een handige en eenvoudige sluiproute. 

http://keeskrick.com/product/eboek-licht-en-belichting/
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1. Zet de camera in de A-stand / Av-stand 

2. Kies diafragma f/8 of f/11 

3. Kies ISO-waarde 100 of 200 

4. Kijk welke sluitertijd de camera voor jou kiest 

5. Schakel over naar de M-stand 

6. Stel diafragma, ISO-waarde en sluitertijd uit de vorige stappen in 

7. Reken de sluitertijd om naar een lange sluitertijd 

8. Plaats het filter en maak de foto 

 

Stap 1: Naar de Av-stand 

Als eerste schakelen we over naar de Av-stand. Op sommige camera’s wordt dit de 

A-stand genoemd. In deze camerastand kun je zowel het diafragma als de ISO-

waarde instellen, waarna jouw camera automatisch de bijpassende sluitertijd toont. 

Let goed op dat je het ND-filter nog niet gebruikt. We gaan eerst een gewone foto 

maken. 

 
Stap 1: Schakel over naar de Av-stand of de A-stand.  
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Stap 2: Stel het diafragma in 

Welke diafragmawaarde je kiest, hangt vooral af van de scherptediepte die je in de 

foto wilt hebben. Oftewel: moet alles scherp zijn, of slechts een gedeelte van de foto. 

Een kleine diafragmawaarde zoals f/2.8 of f/4 zorgt voor relatief weinig 

scherptediepte. Daarom worden ze minder vaak gebruikt bij lange sluitertijden 

fotografie. Je wilt immers de speciale effecten van de lange belichting laten zien en 

dat lukt beter als een groter deel van de foto binnen de scherptediepte valt. 

Daarnaast valt er bij kleine diafragmawaarden veel licht op de sensor en dat is nu net 

wat we niet willen. Als startpunt kun je prima voor een diafragmawaarde van f/8 of 

f/11 kiezen. Uiteraard mag je hier gerust van afwijken zodra je deze techniek straks 

voldoende in de vingers hebt. 

 

 
Stap 2: Kies diafragma f/8 of f/11. 
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Stap 3: Stel de ISO-waarde in 

Omdat je lang wilt belichten, is het belangrijk om de laagste lichtgevoeligheid in te 

stellen. Op spiegelreflexen is dat doorgaans ISO 100. Bij systeemcamera’s kan dat 

ISO 100, 160 of 200 zijn 

Het is essentieel dat je de camera niet op Auto-ISO laat staan. Want dan kiest het 

toestel zelf een ISO-waarde en die zal veel te hoog zijn. Hoe hoger de ISO-waarde, 

hoe korter de belichtingstijd (sluitertijd) wordt en dat is niet de bedoeling. 

 

 
Stap 3: Stel de laagste ISO-waarde in. Meestal is dat ISO 100, 160 of 200. 
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Stap 4: Jouw camera toont de sluitertijd 

Zodra je het diafragma (f/8 of f/11) en de ISO-waarde (ISO 100 of 200) hebt 

ingesteld in de Av-stand, komen we toe aan de derde en laatste instelling waarmee je 

de belichting regelt - en waar het uiteindelijk allemaal om draait: de sluitertijd! Met 

deze derde instelling maak je de belichting kloppend, zodat je een perfect belichte 

foto krijgt. 

Het mooie aan de Av-stand, is dat de camera de juiste sluitertijd verklapt. Het enige 

wat je hoeft te doen, is de camera richten op wat het ook is dat je wilt fotograferen en 

af te drukken. Daarna bekijk je de gemaakte foto op het scherm of door de digitale 

zoeker. 

 

 
Maak eerst een gewone foto (zonder ND-filter) en controleer of de belichting in orde is. 

(1/250, ISO 200, f/8, 28 mm) 
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Is de belichting van deze foto in orde? Perfect, niets meer aan doen! Of is de foto 

naar jouw smaak toch nog te licht of te donker? Gebruik in dat geval belichtings-

compensatie om dit te corrigeren en maak opnieuw een testfoto. Stel een positieve 

waarde zoals +1 in om langer te belichten en daarmee de foto lichter te maken, of een 

negatieve waarde zoals -1 voor een donkerdere foto. Doe dit net zolang tot de foto 

wel naar tevredenheid is. 

Zodra de foto in orde is, onthoud of noteer je de sluitertijd die je op het scherm of in 

de zoeker ziet. Dat kan zoiets als 1/250 of 1/60 zijn. 

 

 
Stap 4: Noteer of onthoud de sluitertijd die de camera toont. 
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Stap 5: Naar de M-stand 

Nu heb je drie getallen: een diafragmawaarde, een ISO-waarde en een sluitertijd. De 

eerste twee heb je zelf gekozen en ingesteld. Als gevolg daarvan heeft de camera de 

derde erbij bedacht. Hiermee maak je een normale, goed belichte foto. Nog steeds 

zonder ND-filter dus. 

Schakel nu over naar de M-stand. Jawel je hoort het goed, dat is die enge handmatige 

stand van jouw camera. De stand waarvan iedereen zegt dat het zo ingewikkeld en 

moeilijk is om te gebruiken. Dat valt gelukkig reuze mee en dat zul jij straks ook 

zeggen. 

 

 
Stap 5: Schakel over naar de M-stand. 
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Stap 6: Diafragma, ISO-waarde en sluitertijd instellen 

In de M-stand stel je het diafragma, de ISO-waarde en de sluitertijd in die je daarnet 

hebt uitgedokterd. Omdat je net uit de Av-stand komt, staan op veel camera’s de 

eerste twee instellingen al helemaal goed. Dus dan hoef je alleen de sluitertijd nog 

maar in te stellen. Zet wel belichtingscompensatie terug op nul als je die in stap 4 

hebt gebruikt. Want bij veel merken heeft dit ook invloed op de M-stand. 

Maak nu voor de zekerheid nogmaals een testfoto van hetzelfde onderwerp. Als het 

goed is, ziet deze foto er wat betreft de belichting precies hetzelfde uit als de foto die 

je daarnet in de Av-stand hebt gemaakt. 

Is de foto toch verkeerd belicht? Controleer dan of de drie instellingen echt goed 

staan en ook of belichtingscompensatie uitstaat. Staat alles goed? Dan moet het licht 

ondertussen veranderd zijn. Er is misschien een wolk voor de zon geschoven, of de 

zon komt er juist achter vandaan. En dan is een andere belichting nodig. Ga in dat 

geval terug naar stap 4 (de Av-stand) om nogmaals de sluitertijd te bepalen. 

 

 
Diafragma en ISO-waarde blijven vaak staan als je van de Av-stand naar de M-stand gaat. 
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Stap 7: Van gewone naar lange sluitertijd 

Nu gaan we de stap maken van een gewone foto naar een foto met een lange sluiter-

tijd. Wat de lengte van die lange belichtingstijd wordt, hangt altijd af van de sterkte 

van het ND-filter dat je gebruikt. Nemen we een 3-stops filter als voorbeeld, dan 

wordt er drie stops aan licht tegengehouden. En dus moeten we de sluitertijd met drie 

stops verlengen. Het filter houdt immers veel (drie keer) licht tegen, en dit 

compenseer je door drie keer langer te belichten. 

Draai daarom aan het wieltje of druk op het knopje waarmee je in de M-stand de 

sluitertijd aanpast. Om één stop langer te belichten moet je meestal drie keer draaien 

of drukken. Want camera’s stel je tegenwoordig in derden van stops in. Dus voor drie 

stops moet je maar liefst negen keer draaien of drukken (drie keer drie). 

Stel dat je in stap 4 een sluitertijd van 1/250 hebt genoteerd of onthouden. Dan ga je, 

voor het gemak even in hele stops gerekend, van 1/250 via 1/125 en 1/60 naar 1/30. 

Let op dat je niet de andere kant op gaat (via 1/500 en 1/1000 naar 1/2000), want dan 

wordt de sluitertijd juist korter (sneller) en krijg je drie stops minder licht binnen. 

Met een drie stops ND-filter valt de sluitertijd in dit voorbeeld al meteen terug van 

1/250 naar 1/30. Daarmee krijg je al best aardige effecten in foto’s bij snel 

bewegende onderwerpen. Denk aan vliegtuigen, treinen, auto’s en zelfs fietsers. 

Meestal wil je veel langere sluitertijden gebruiken, waardoor de vervaging sterker 

wordt en ook langzamere bewegingen zoals die van water en wolken vervagen. 

Een tien stops ND-filter (Big Stopper) is dan vaak wel het minimum. Gaan we weer 

terug naar de voorbeeld sluitertijd van 1/250 (zonder ND-filter), dan moet je nu maar 

liefst dertig keer draaien of drukken om de sluitertijd met tien stops te verlengen 

(want tien stops in stapjes van drie). Hiermee verandert de sluitertijd via 1/125, 1/60, 

1/30, 1/15, 1/8, ¼, ½, 1, 2, naar uiteindelijk 4 seconden (voor het gemak weer even in 

hele stops gerekend). 
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Zie je wat er gebeurt? In plaats van een relatief snelle sluitertijd van een fractie van 

een seconde met een drie stops filter, krijg je nu ineens te maken met een sluitertijd 

van maar liefst vier seconden. Gewoon overdag. Dankzij de Big Stopper. Dit is nu 

precies wat we met een ND-filter willen bereiken. Zo kun je dus gewoon op klaar-

lichte dag lange sluitertijden gebruiken en niet alleen maar ’s avonds en ‘s nachts. 

Een belangrijke kanttekening: houd er rekening mee dat de berekende sluitertijd 

gebaseerd is op de proefopname die je daarnet gemaakt hebt. En dus op de 

lichtomstandigheden van dat moment. Je hebt dus wel constant licht nodig. Stel dat er 

ineens een wolk voor de zon schuift, of de zon er juist achter vandaan komt, dan 

klopt je berekening niet meer. Ook tijdens een opname van vier seconden kan de zon 

ineens verdwijnen of juist in beeld komen. Let daarom altijd goed op of de 

lichtomstandigheden tijdens het fotograferen veranderen. 
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Stap 8: Maak de foto! 

Jouw camera is er nu helemaal klaar voor. Want je hebt de juiste combinatie van 

diafragma, ISO-waarde en sluitertijd ingesteld om een goed belichte foto te maken. 

Schroef daarom het ND-filter op het objectief of plaats het in de filterhouder en maak 

een foto met een lange sluitertijd. O ja, de scherpstelling kan nu wel in de war raken. 

Daar ga ik in het volgende hoofdstuk uitgebreid op in. 

 

 
Dezelfde locatie als in stap 4, maar nu met in totaal 13-stops via twee gestapelde ND-filters. 

De sluitertijd is verlengd van 1/250 naar maar liefst 30 seconden. 

(30 seconden, ISO 200, f/8, 28 mm) 
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Hulp bij het uitrekenen 

De lange sluitertijd hebben we daarnet niet echt berekend. We hebben het ons 

“makkelijk” gemaakt door het de camera te laten uitrekenen en daarna simpelweg een 

aantal keren aan een wieltje te draaien of op een knopje te drukken. Helemaal niets 

mis mee, maar het kan ook sneller. 

Wat allereerst enorm helpt, is als je de sluitertijden-reeks even uit je hoofd leert, of 

een spiekbriefje meeneemt waarop deze reeks staat. Je weet of ziet dan meteen welke 

sluitertijd je nodig hebt en kunt dit rechtstreeks op de camera instellen, zonder steeds 

het aantal “klikjes” te tellen. 

 
Tabel met sluitertijden (zie het als één lange reeks). 

De sluitertijd wordt steeds twee keer zo lang (één stop extra licht dus). 

Als je goed naar de sluitertijden in de tabel kijkt, zie je dat de noemers van de 

breuken steeds halveren en dat zodra het hele getallen worden (seconden) ze steeds 

verdubbelen. Al zitten er op enkele plekken wat “vreemde” sprongetjes. Zoals van 

1/15 naar 1/8 en van 8 naar 15 seconden. Deze uitzonderingen herken je op een 

gegeven moment vanzelf. 

Zodra je de sluitertijden-reeks uit je hoofd kent of op een spiekbriefje op zak hebt, is 

het een eitje om je camera zo in te stellen dat je drie, zes of tien stops langer belicht. 

Je hoeft dan niet meer het aantal keer dat je op een knopje drukt of aan een wieltje 

draait te tellen (aantal stops maal drie, omdat de camera in derden van stops werkt), 

met het risico op fouten tijdens het tellen. 

http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_nd&r=%2Fnl%2Fc11242%2Ffilters%2Fgrijs-filter-nd-%2Fb-w-nd-103-3-stops-
http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_nd&r=%2Fnl%2Fc11252%2Ffilters%2Fgrijs-filter-nd-%2Fb-w-nd-106-6-stops-
http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_nd&r=%2Fnl%2Fc11262%2Ffilters%2Fgrijs-filter-nd-%2Fb-w-nd-110-10-stops-
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Smartphone apps 

Heb je een smartphone? Daar bestaan handige apps voor waarmee het omrekenen van 

sluitertijden nóg eenvoudiger kan. Superslim, want die telefoon heb je toch al op zak, 

dus zo kun je altijd en overal razendsnel de juiste lange sluitertijden uitrekenen. 

In zo’n app stel je de sluitertijd in die de camera nodig heeft voor een gewone 

opname (bijvoorbeeld 1/250 in ons voorbeeld). Daarna geef je aan welk filter je 

gebruikt en prompt vertelt de app je welke lange sluitertijd je nodig hebt. Je hoeft het 

dan niet meer zelf uit te rekenen of met een uitgeprint lijstje rond te lopen. 

Op een iPhone kun je daar de app NDCalc2 van Boris Nienke voor gebruiken. Je 

vindt er niet alleen de belangrijkste ND-filters in terug, de app laat je ook twee of 

meer filters stapelen, waarna je de gecombineerde sluitertijd ziet. Op een Android 

smartphone kun je de app ND Filter Timer van Diglyph gebruiken. Ook deze app laat 

voor alle gangbare sterktes zien welke sluitertijd je nodig hebt. 
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Met de app NDCalc2 (iPhone) bepaal je eenvoudig wat de sluitertijd wordt als je een bepaald filter 

gebruikt. Je kunt meerdere ND-filters combineren, zoals hier een 3- en een 10-stops filter. 
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Op een Android-telefoon kun je de app ND Filter Timer gebruiken. 

Hier kies je niet het type filter, maar geef je meteen de sterkte aan. 
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Big Stopper truc 

Is het tien stops ND-filter (de Big Stopper) jouw favoriet? Dan heb ik een handig 

trucje voor je. Om de sluitertijd te bepalen die je met dit filter kunt bereiken, volstaat 

het een simpele deling uit te voeren. Dat kan gewoon uit het hoofd, maar met een 

rekenmachine mag natuurlijk ook ;-) Let op: deze truc werkt alleen bij een 10-stops 

ND-filter! 

Neem zoals altijd weer de sluitertijd die de camera heeft gekozen voor een gewone 

foto. Dat was 1/250 in ons voorbeeld van daarnet. Deel vervolgens het getal duizend 

door de noemer van de sluitertijd (het getal onder de streep). Dus: 1000 gedeeld door 

250 in het voorbeeld. Het antwoord .. is vier seconden. Dat is geen verrassing, want 

dat hebben we al uitgerekend. 

Heeft jouw camera 1/500 gekozen bij de gewone foto? Dan krijg je twee seconden als 

antwoord (1000 / 500). Was het een snelle sluitertijd van 1/1000? Dan kun je helaas 

maar één seconde belichten met een Big Stopper (1000 / 1). 

Gebruik je dit filter in combinatie met een drie stops filter, zodat je in totaal dertien 

stops aan licht tegenhoudt? Dan tel je gewoon 3 stops door. Dat lukt vast wel uit het 

hoofd. We weten al dat bij tien stops de sluitertijd van 1/250 verandert in vier 

seconden (1000 gedeeld door 250). Dan wordt dat dertig seconden bij een dertien 

stops filter (drie stop extra, dus van 4 naar 8 naar 15 naar 30 seconden). Dertig 

seconden. Dat is best een flinke sluitertijd voor overdag. 

Je ziet dat elke extra stop een behoorlijk groot verschil maakt bij lange sluitertijden. 

Eén stop is in de fotografie altijd een verdubbeling of halvering van de hoeveelheid 

licht. Maar omdat je in het voorbeeld met het tien stops filter al op vier seconden zit, 

belicht je bij één extra stop al meteen acht seconden. Je maakt dus een grote sprong. 
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Maximale en gewenste sluitertijd 

Eigenlijk zijn er altijd twee sluitertijden die je in de gaten moet houden. Allereerst is 

dat de langste belichtingstijd die je onder de huidige lichtomstandigheden met een 

ND-filter kunt bereiken. Afhankelijk van de hoeveelheid licht die er is, heb je 

namelijk een sterker of een minder sterk ND-filter nodig. Denk aan het verschil 

tussen een zonnige dag en een bewolkte dag. Hoe meer licht er is, hoe sterker het 

ND-filter moet zijn om een specifieke lange belichtingstijd te halen. 

Daarnaast is er de door jou gewenste lange sluitertijd. En dat is heel wat anders. Want 

die hangt af van het effect dat jij in de foto wilt hebben. Dus de mate van vervaging 

van alles wat beweegt, zoals in een eerder hoofdstuk besproken. Dit betekent dat je 

lang niet altijd de maximaal haalbare sluitertijd van een filter nodig hebt. Soms mag 

de belichting namelijk gerust een stuk korter zijn. 

 
Het draait niet zozeer om de maximale sluitertijd, maar om de door jou gewenste sluitertijd 

waarmee je een bepaald vervagingseffect krijgt. (1 seconde, f/8, ISO100, 28 millimeter) 
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Liever nog wat langer 

Maar wat nu als je alleen een Big Stopper hebt en de langst haalbare sluitertijd nog 

steeds te kort vindt? Je wilt geen vier seconden, maar dertig seconden of een minuut 

belichten. De daarnet in de voorbeelden uitgerekende sluitertijden hangen niet alleen 

af van het gekozen ND-filter, maar ook van de ingestelde diafragmawaarde en ISO-

waarde waarmee we in stap 2 en 3 zijn begonnen. Ook dat zijn lichtregelaars, dus we 

hebben altijd nog wat speelruimte om zonder van filter te wisselen langer of korter te 

belichten. 

Extra lage ISO-waarde 

De ISO-waarde heb je in stap 2 expres laag ingesteld op ISO 100 of 200, afhankelijk 

van de camera die je gebruikt. Vaak kun je de lichtgevoeligheid nog een stapje extra 

verlagen, door te kiezen voor L of Low. Daar win je doorgaans één stop mee. Dus 

ISO 100 wordt ISO 50, of ISO 200 wordt ISO 100. Dat is mooi een extra halvering 

van de hoeveelheid licht en daarmee komt een verdubbeling van de sluitertijd alsnog 

binnen handbereik. 

Het is alleen wel een speciale ISO-stand, waarbij je mogelijk een fractie aan beeld-

kwaliteit inlevert. Maar hé, soms moet je een compromis sluiten. Het is sowieso de 

vraag of je deze minieme kwaliteitsafname daadwerkelijk ziet. Je kunt deze lage ISO-

waarde eventueel bewaren voor noodgevallen. 

Kleiner diafragma 

Het diafragma hebben we in stap 3 ingesteld op f/8 of f/11. Heb je gekozen voor f/8? 

Dan levert overschakelen naar f/11 je opnieuw een extra stop op. Je halveert er het 

licht mee, dus kun je de sluitertijd weer een keertje verdubbelen. Je kunt zelfs nog 

overstappen naar diafragma f/16. 

Samen met een aanpassing van de ISO-waarde (naar L of Low) is dat een mooie 

winst van in totaal twee of drie stops. Daarmee verandert een belichtingstijd van 4 

seconden ineens in 15 of 30 seconden (8, 15, 30). Zonder dat je van ND-filter hoeft te 

wisselen en zonder dat je meerdere filters hoeft te stapelen. 
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Je kunt zelfs een nog kleinere lensopening kiezen. Vaak lopen objectieven door tot 

f/22 en soms tot f/32. Toch kun je de allerkleinste lensopeningen het beste vermijden. 

Heel kleine lensopeningen zorgen namelijk voor een waziger (onscherper) beeld. 

Objectieven presteren over het algemeen het beste als je het diafragma twee tot drie 

stops “dichtknijpt”. Dus een objectief met een maximale (grootste) lensopening van 

f/4, presteert optimaal rond f/8 en f/11. Dan krijg je de allerhoogste beeldkwaliteit 

met dit specifieke objectief. 

Wil je per se de langst haalbare belichtingstijd hebben, dan kun je er desondanks voor 

kiezen om toch de kleinste lensopening te nemen en de iets lagere beeldkwaliteit voor 

lief te nemen. Misschien vind je de afname in beeldkwaliteit niet eens storend. 

 
Hier heb ik gekozen voor f/16 om extra lang te belichten. 

(120 seconden, f/16, ISO 100, 28 millimeter) 
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Hier is de extra lage ISO 50 gebruikt, samen met een extreem kleine lensopening van f/32. Dat was 

nodig toen ik nog geen sterk ND-filter had. (6 seconden, f/32, ISO 50, 200 millimeter) 

Sluiproute 

Je hoeft zeker niet elke keer opnieuw de lange sluitertijd uit te rekenen. Als je 

bijvoorbeeld vaak met zonnig weer op pad gaat, dan zal de sluitertijd in veel gevallen 

op ongeveer dezelfde waarde uitkomen. In plaats van het volledige stappenplan uit 

het begin van dit hoofdstuk te doorlopen, kun je dan meteen (ongeveer) de juiste 

waarde instellen. 

Want stel dat je kortgeleden foto’s hebt gemaakt. Je hebt diafragma f/11 gebruikt, de 

ISO-waarde was 100 en dankzij een 10-stops ND-filter was een mooie lange 

sluitertijd van dertig seconden mogelijk. Dan kun je als vandaag de 

(licht)omstandigheden ongeveer hetzelfde zijn, deze drie waarden alvast als 

uitgangspunt gebruiken. 

Plaats het ND-filter, maak een testfoto en kijk hoe de belichting uitvalt. Je zult nu al 

meteen vrij dicht bij de juiste belichting zitten, of hem zelfs in één keer helemaal 

goed hebben. Is de foto toch nog wat te licht of te donker? Dan stel je de sluitertijd 
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gewoon bij. Verander de sluitertijd dan niet met een paar seconden, maar halveer of 

verdubbel de waarde. Want bij enkele seconden merk je amper verschil als de 

belichting erg lang is. Belicht je twee seconden, dan is één seconde erbij of eraf 

natuurlijk wel een enorm verschil. Maar het verschil tussen achtentwintig en dertig 

seconden of dertig en tweeëndertig seconden is erg klein. 

 
Vaak werk ik met een demping van dertien stops via twee gestapelde ND-filters (3+10). 

(30 seconden, f/8, ISO 100, 28 mm) 

Direct naar de M-stand 

Als je al wat ervaring hebt opgedaan, kun je in stap 1 ook meteen naar de M-stand 

gaan. Je hoeft namelijk niet per se de Av-stand te gebruiken om de sluitertijd zonder 

ND-filter te achterhalen. Hoe werkt dat? 

Activeer de M-stand en stel net als daarnet eerst het diafragma en de ISO-waarde in. 

Helaas verklapt de camera nu niet meteen wat de gewenste sluitertijd is. Dat gebeurt 

namelijk alleen in de Av-stand. Hoe kom je er dan achter? 

In de handmatige stand moet je zelf de sluitertijd instellen. Maar gelukkig helpt de 

camera jou er wel bij. Want op het scherm of door de zoeker zie je een balkje dat 
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aangeeft hoeveel je onderbelicht of overbelicht. Je hoeft er dus alleen maar voor te 

zorgen dat dit balkje netjes op nul (in het midden) komt te staan. Dat is het teken dat 

je, volgens de camera, de juiste belichting te pakken hebt. 

Draai dus aan het wieltje of druk op het knopje waarmee je de sluitertijd verandert, 

net zolang tot dit balkje aangeeft dat je goed zit. Het kan dan nog steeds gebeuren dat 

jouw foto te licht of te donker wordt. Net als in de Av-stand kun je daarom het beste 

een proefopname maken en de sluitertijd daarna waar nodig bijstellen. 

 
Het balkje geeft aan dat we één stop onderbelichten. 

Verander de sluitertijd tot de wijzer wel netjes in het midden staat. 

Daarnet (in de Av-stand) gebruikte je daar belichtingscompensatie voor. Nu doe je 

het rechtstreeks door de sluitertijd te veranderen. Kies een kortere (snellere) tijd om 

de foto donkerder te maken, of een langere (langzamere) tijd om de foto lichter te 

maken. In het balkje zie je continu hoeveel je (volgens de camera) momenteel 

onderbelicht of overbelicht. 

Nu je in de M-stand het diafragma, de ISO-waarde en de sluitertijd hebt bepaald, kun 

je meteen het ND-filter plaatsen en een van de eerder besproken methoden gebruiken 

om de belichtingstijd voor de lange sluitertijden opname te berekenen. 
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M-stand vermijden 

Wil je liever niet in de M-stand werken? Het is heus niet moeilijk hoor, maar als je 

het liever niet doet, kun je dit soort foto’s ook gerust in bijvoorbeeld de Av-stand 

maken. In dat geval volg je alleen de stappen 1 tot en met 3 van het stappenplan. 

Dus je schakelt de Av-stand in, stelt het diafragma in en stelt de ISO-waarde in. 

Vervolgens schroef je het ND-filter op het objectief en maakt een foto. De camera 

ziet dat het donkerder is geworden en zal vanzelf langer gaan belichten. Het 

diafragma en de ISO-waarde staan vast, dus het toestel kan niet anders dan de 

sluitertijd verlengen. 

Het is nu wel de vraag of de belichting klopt, want omdat de camera weinig licht ziet, 

gaat dat vaak niet goed. Gebruik je een licht ND-filter van bijvoorbeeld twee of drie 

stops, dan zal de camera vast niet veel problemen ondervinden. Maar waarschijnlijk 

wel zodra je een Little Stopper of Big Stopper gebruikt, of zodra je filters stapelt. 

 
Wordt de foto te licht of te donker? Dan kun je de lange sluitertijd altijd nog aanpassen. 

(125 seconden, f/16, ISO 200, 27 millimeter) 



Pagina 62 van 142 

 

Zie je dat de gemaakte foto te licht of te donker is? Gebruik dan belichtings-

compensatie om dit op te lossen. Met een positieve waarde laat je de camera weer 

langer belichten, waardoor de foto lichter wordt. Met een negatieve waarde wordt de 

belichting korter en dus de foto donkerder. Zo kun je dus foto’s met lange sluiter-

tijden maken zonder de M-stand te gebruiken. 

Variaties in sterkte 

ND-filters houden soms wat meer en soms wat minder licht tegen dan je aan de hand 

van de specificaties zou verwachten. Zo heb ik twee ND110 (tien stops) filters van 

hetzelfde merk gehad die in de praktijk toch niet evenveel licht tegenhielden. De ene 

hield 10,5 stops tegen en de andere “slechts” 9,75 stops. Hetzelfde merk, vrijwel 

identieke modellen, maar toch een andere demping. Ook jouw filters kunnen daarom 

iets meer of iets minder licht tegenhouden dan de verpakking aangeeft. 

Het kan dus zijn dat je een correctie moet toepassen op de sluitertijd die je hebt 

uitgerekend. Een verschil van +0,5 lijkt misschien verwaarloosbaar klein, maar het is 

wel degelijk een halve stop, oftewel de helft van een verdubbeling van de sluitertijd. 

Stel dat ik heb uitgerekend dat ik 30 seconden moet belichten. In de praktijk blijkt 

dan dat ik beter ongeveer 45 seconden had kunnen belichten, omdat het filter een 

halve stop aan extra licht tegenhoudt. Dat is toch een flink verschil. Of ook jij een 

correctie moet toepassen, merk je vanzelf. Worden jouw foto’s consequent te donker, 

dan is duidelijk een langere sluitertijd nodig. Andersom belicht je korter wanneer 

jouw foto’s alsmaar te licht zijn. 

De 30 seconden limiet en de B-stand 

Dankzij ND-filters kun je overdag enorm lange belichtingstijden gebruiken. Er is nog 

wel een hobbel die je soms moet nemen. De meeste camera’s kunnen in de M-stand 

niet langer belichten dan dertig seconden. Daar sta je dan met je filters. Wil je een 

minuut of langer belichten, blijkt jouw camera dat helemaal niet te kunnen. Wat een 

domper! 
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Probeer het maar eens uit met jouw camera door de langzaamste sluitertijd te kiezen. 

Vrijwel altijd kom je niet verder dan dertig seconden. Alleen soms loopt een camera 

door tot een minuut, twee minuten, of zelfs nog langer. Gelukkig is er een manier om 

dit alsnog voor elkaar te krijgen en dat is door over te schakelen naar de B-stand. 

 
Om twee minuten te belichten heb ik de B-stand gebruikt. 

(120 seconden, f/22, ISO 100, 17 millimeter) 

De B-stand kun je zien als een speciale uitvoering van de M-stand. Alles is er 

hetzelfde, behalve dat je in de B-stand geen sluitertijd instelt. Dat is dan ook meteen 

de reden waarom deze B-stand niet begrensd is tot dertig seconden. Het activeren van 

de B-stand werkt niet op alle camera’s hetzelfde. Vaak is het een extra camerastand 

die je terugvindt op het draaiwiel bovenop de camera. Het kan ook zijn dat je eerst 

naar de M-stand gaat. Selecteer daar vervolgens de langste sluitertijd (30 seconden). 

Direct erna vind je dan de B-stand. 
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Hoe bepaal je in de B-stand hoelang een foto belicht moet worden? Heel eenvoudig. 

Je houdt de ontspanknop van de camera ingedrukt zolang nodig is. Een minuut, twee 

minuten, of nog langer. Zodra je de knop indrukt start de opname en zodra je de knop 

weer loslaat is de foto klaar. Eenvoudig, toch? 

Afstandsbediening 

Nu is het niet zo comfortabel om de ontspanknop langere tijd ingedrukt te houden en 

ook is de kans groot dat je de camera hiermee laat trillen, waardoor de foto onscherp 

wordt en mislukt. Daarom kun je beter een afstandsbediening gebruiken. Op de 

meeste spiegelreflexen en systeemcamera’s kun je die aansluiten. Vervolgens druk je 

op de knop van de afstandsbediening en dat werkt een stuk beter. 

Eenvoudige afstandsbedieningen hebben één knop die je ingedrukt houdt. Vaak kun 

je die knop wel vergrendelen zodat je hem kunt loslaten. Je hoeft dan alleen nog maar 

een timer of een stopwatch (bijvoorbeeld de Klok-app op je telefoon) te gebruiken 

om de sluitertijd in de gaten te houden, zodat je precies weet wanneer je de opname 

weer moet stoppen. 

Geavanceerde afstandsbedieningen hebben meer knoppen en ook een schermpje. 

Daarmee gaat het nog makkelijker Je stelt de gewenste belichtingstijd in en start de 

opname. De afstandsbediening telt zelf af en stopt op het juiste moment de opname. 

Dat werkt veel preciezer en je hoeft er verder niet meer op te letten. 

Belangrijk is dat je een afstandsbediening koopt die bij jouw camera past. Per merk 

en soms ook per model kan dit verschillen. Bijna altijd heeft de fabrikant van jouw 

camera een passende afstandsbediening in het assortiment zitten. Daarnaast bestaan 

er fabrikanten die afstandsbedieningen maken voor meerdere cameramerken. Die zijn 

vaak een stuk goedkoper en bieden grofweg dezelfde functionaliteit. 

  

http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_nd&r=%2Fnl%2Fc5692%2Faccessoires%2Fafstandsbediening%2Fcaruba
http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_nd&r=%2Fnl%2Fc46005%2Faccessoires%2Fafstandsbedieningen%2Fgodox
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In de B-stand kun je het beste een afstandsbediening gebruiken. 

Draadontspanner 

In bladen en op websites lees je vaak over een draadontspanner, maar wat ze dan 

eigenlijk bedoelen is een afstandsbediening. Een draadontspanner is iets van vroeger. 

Een kabeltje dat je op de ontspanknop schroeft. Door vervolgens op een knopje te 

drukken, duw je een pinnetje bij de ontspanknop naar binnen, waardoor er een foto 

wordt gemaakt. Het werkt dus volledig mechanisch. 

Tegenwoordig zit er, op een enkele uitzondering na zoals bij FujiFilm, geen 

aansluiting voor een draadontspanner meer op de ontspanknop van camera’s. Nu 

gebruik je daar dus een elektronische afstandsbediening voor. Die sluit je via een 

snoertje aan op de usb-poort of een andere poort van de camera. 

Draadloos 

Camerafabrikanten maken soms ook draadloze afstandsbedieningen die via infrarood 

werken. Net zoals de afstandsbediening van een televisie dus. Dan moet er aan de 

voorzijde van de camera wel een infrarood-ontvanger zitten en dat is vaak niet het 

geval. Ze werken daarom alleen met specifieke cameramodellen. 
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Gelukkig bestaan er ook afstandsbedieningen die uit twee delen bestaan. Het ene deel 

(de ontvanger) plaats je op de flitsvoet en sluit je met een kort kabeltje aan op een 

poort van de camera. Het tweede deel (de zender) is de daadwerkelijke 

afstandsbediening en die bevat allerlei knoppen en een schermpje. Deze zender praat 

draadloos met de ontvanger die je op de camera hebt gezet. Daardoor heb je veel 

bewegingsruimte en kun je de camera ook op grotere afstanden (vaak tientallen 

meters) bedienen. Raadpleeg altijd de handleiding van jouw camera of de website 

van de leverancier om te zien welke afstandsbedieningen jij kunt gebruiken. 

T-stand 

Sommige camera’s hebben niet alleen een B-stand maar ook een T-stand. Deze Time-

stand kan verschillende betekenissen hebben. In het gunstigste geval (voor het 

fotograferen met lange sluitertijden althans) houdt het in dat de opname start zodra je 

op de ontspanknop drukt en weer stopt op het moment dat je er een tweede keer op 

drukt. Grote voordeel is dat je de ontspanknop nu niet de hele tijd ingedrukt hoeft te 

houden en ook niet per se een afstandsbediening nodig hebt. 

Gebruik dan wel de timer van je camera zodat de foto pas na een vertraging van een 

paar seconden wordt gemaakt om onscherpte door trillingen te voorkomen. Op veel 

Nikon-camera’s wordt de T-stand aangegeven door twee liggende streepjes, precies 

tussen de langste sluitertijd (30 seconden) en de B-stand in. 

Bij sommige Canon-camera’s kun je tegenwoordig via het menu een zogenaamde 

Bulbtimer instellen. Dit is een vaste belichtingstijd van bijvoorbeeld een minuut of 

twee minuten speciaal voor de B-stand. Dan heb je geen stopwatch meer nodig. 

Ruisreductie bij lange sluitertijden 

Zodra je een foto met een lange belichting maakt, kan er iets onverwachts gebeuren. 

Nadat de foto is gemaakt, blijft het scherm of de zoeker een tijdlang zwart. Al die tijd 

kun je de camera niet gebruiken, terwijl de opname allang klaar had moeten zijn. 

Soms knippert een tekst zoals Bezig opname op te slaan op het scherm. 
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Die verduistering duurt precies even lang als de belichtingstijd van de foto die je aan 

het maken bent. De oorzaak is een optie die meestal standaard aanstaat, maar die je 

gelukkig zelf kunt uitzetten. Het heet zoiets als Ruisreductie lange sluitertijden. 

Waarom bestaat deze optie? In bepaalde omstandigheden kan er ruis in een foto 

ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer je hoge ISO-waarden gebruikt. De camera haalt deze 

storende spikkels weer uit de foto via ruisreductie. Dat gaat razendsnel en daar merk 

je gelukkig niets van. 

Bij lange belichtingen treedt ook ruis op, maar dat is een ander soort ruis (dan bij 

hoge ISO-waarden) die met de duur van de opname te maken heeft. Om deze speciale 

ruis weg te halen maakt de camera aansluitend aan de foto een tweede opname die 

precies dezelfde belichtingstijd heeft. Het bijzondere is dat ditmaal het beeld niet 

wordt vastgelegd. Op deze extra foto (die dus niet op je geheugenkaartje wordt 

opgeslagen) is alleen ruis te zien en dit wordt puur en alleen gebruikt om ruis uit de 

eerste (echte) foto weg te poetsen. 

Erg mooi, maar het betekent we dat elke opname die jij maakt ineens twee keer zo 

lang duurt. De belichtingstijd van de foto zelf, plus de tijd voor de tweede opname 

met alleen ruis. Dat is niet erg als je één of twee seconden belicht, maar zodra je 

sluitertijden van dertig seconden, een minuut, of nog langer gebruikt, verlies je hier 

enorm veel tijd mee. 

Vandaar dat je deze ruisreductie bij lange sluitertijden beter kunt uitzetten. De foto 

kan dan wel iets meer ruis bevatten, maar die is er met een fotobewerker prima uit te 

halen. Vooral als je in raw fotografeert (zie het hoofdstuk over fotobewerking). 
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Ruisreductie bij lange sluitertijden is vaak ongewenst omdat het tijdrovend is. 
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4. Bewegingen vervagen 

Het leukste aan het werken met lange sluitertijden is dat alles wat beweegt vervaagt. 

Soms wat meer, soms wat minder. Met die vervaging kun je dus heerlijk spelen. In dit 

hoofdstuk laat ik manieren zien om bewegingen te vervagen en vertel ik bij welke 

onderwerpen dat het beste werkt. 

Beweging herkennen 

Foto’s met lange sluitertijden moeten het vooral hebben van het vervagen van 

bewegingen. Belangrijk om te weten, is dat echt alles wat beweegt in een bepaalde 

mate zal vervagen tijdens een lange belichting. Het wordt niet zomaar onscherp, maar 

er treedt vervaging op, wat schitterende effecten kan opleveren. 

Afhankelijk van de gebruikte sluitertijd en de manier waarop een onderwerp beweegt, 

kan deze vervaging verschillende vormen aannemen. Je hebt daardoor allerlei keuze-

mogelijkheden. Het is zelfs mogelijk om dingen zodanig te vervagen dat ze volledig 

onzichtbaar worden. Inderdaad, in de foto zie je er dan niets meer van terug. Daarom 

is dit misschien wel het belangrijkste hoofdstuk van het hele boek. Want beweging en 

vervaging is waar het bij lange sluitertijden uiteindelijk allemaal om draait. 

Als er niets beweegt, of wanneer je bewegingen wilt “bevriezen”, kun je het beste 

met snelle sluitertijden werken. Dan heb je geen statief en ook geen speciale filters 

nodig. Beweging is wat lange sluitertijden foto’s zo bijzonder maakt en onderscheidt 

van “gewone foto’s”. Het is daarom vooral de kunst om altijd en overal om je heen 

op bewegingen te letten en ze te leren herkennen. Om vervolgens in te schatten welk 

effect deze bewegingen mogelijk op jouw foto’s kunnen hebben zodra je met lange 

sluitertijden werkt. In de praktijk is dat vaak lastiger dan op het eerste oog lijkt. 

Verborgen wereld 

Wij zijn na namelijk gewend om de wereld op een bepaalde manier te zien. Met de 

redelijk snelle sluitertijd van onze ogen zien we wel beweging, maar nagenoeg geen 

vervaging (tenzij je erop let). De wereld zoals die straks op de foto verschijnt zodra je 

een lange sluitertijd gebruikt, kun je daardoor nooit zelf zien. 
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Dat maakt het wat lastiger om mooie foto’s met lange sluitertijden te maken. Want 

meestal fotografeer je iets wat je ziet. En nu ga je iets vastleggen wat je nog helemaal 

niet kunt zien. Een mysterieuze onzichtbare wereld. Dus hoe doe je dat? Hoe weet je 

wanneer iets de moeite waard is om vast te leggen? 

Gelukkig kun je je na verloop van tijd best wel een aardig beeld vormen van wat er 

ongeveer gaat gebeuren. Het is daarom vooral een kwestie van aan de slag gaan en 

veel ervaring opdoen. Feit blijft wel, dat je bij deze tak van fotografie van tevoren 

nooit weet hoe de foto exact wordt. Je maakt hooguit een inschatting. Het echte effect 

zie je pas na afloop. Daardoor is het steeds weer een verrassing hoe bepaalde 

bewegingen vervaagd op de foto komt. 

 
Je legt een wereld vast die je zelf niet kunt zien. (1 seconde, f/8, ISO 100, 28 millimeter) 
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Snel of langzaam 

Het leuke aan lange sluitertijden, is dat ook dingen die langzaam bewegen voor een 

prachtige vervaging kunnen zorgen. Zelfs dingen die voor het blote oog nagenoeg stil 

lijken te staan. Het is alleen een kwestie van lang genoeg belichten om die beweging 

alsnog zichtbaar te maken. 

Als je iets zelf al bijna niet ziet bewegen, is het nog eens extra moeilijk om in te 

schatten wat het op de foto zal doen. Dat is de uitdaging en tegelijkertijd ook wel een 

beetje de charme van dit soort foto’s. Groot voordeel van digitale fotografie is dat je 

hier heerlijk mee kunt experimenteren. Zet jouw camera op een statief, plaats een 

ND-filter voor het objectief en kijk gewoon wat er gebeurt! 

 
Maak gewoon een foto en kijk of de effecten je bevallen. 

(4 seconden, f/16, ISO 100, 28 millimeter) 

Is het niets? Dan gooi je de foto gewoon weer weg en heb je toch weer iets geleerd. 

Zie je wel een mooi effect? Dan is dat mooi meegenomen en weet je dat meteen voor 

de volgende keer. 
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Vooral in het begin kan het best lastig zijn om in te schatten wat het effect van 

bepaalde bewegingen op een foto is. Daarom zal ik diverse soorten bewegingen die je 

tegen kunt komen bespreken en praktische voorbeelden geven. 

Soorten bewegingen en vervagingen 

Het lijkt misschien een open deur, maar allereerst is het belangrijk om te onthouden 

dat alles wat bewegingloos is haarscherp op de foto zal komen. Of althans zonder 

bewegingsvervaging. Je moet natuurlijk nog steeds zorgen dat de camera goed 

stilstaat, niet trilt en dat je op het correcte punt scherpstelt. Vervolgens zal alleen wat 

beweegt in een bepaalde mate vervagen. 

Een belangrijk principe om te onthouden, is dat hoe sneller iets beweegt, hoe meer 

het zal vervagen. Wat je ook kunt zeggen, is dat naarmate iets sneller beweegt, je 

eventueel korter kunt belichten om nog steeds een mooie maar ditmaal subtielere 

vervaging te krijgen. 

 
Hoe sneller iets beweegt, hoe meer of eerder het vervaagt. 

(15 seconden, f/5.6, ISO 100, 21 millimeter) 
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Verloopt een beweging langzamer, dan moet je juist langer belichten om eenzelfde 

mate van vervaging te krijgen. De sluitertijd die je nodig hebt, hangt dus altijd van 

twee dingen af. Allereerst het vervagingseffect dat je graag in de foto wilt hebben, en 

daarnaast van de snelheid waarmee bewegingen zich afspelen. 

Stilstand en beweging 

Lange sluitertijden foto’s moeten het dus hebben van beweging, maar tegelijkertijd 

ook van dingen die stilstaan. Want juiste de combinatie van beweging en stilstand, 

vervaging en scherpte, maken deze foto’s extra interessant. Samen versterken ze het 

contrast. Foto’s met lange sluitertijden worden niet voor niets vaak in de buurt van 

water gemaakt. Denk aan een vijver, rivier, kanaal, gracht, meertje, of ergens aan zee. 

Daar krijg je de prachtigste vervagingen te zien. Want water is bijna altijd in 

beweging en daarnaast kan er het nodige voorbij komen varen, zoals vrachtschepen 

of rondvaartboten. 

 
Vooral de combinatie van stilstand en beweging maakt een foto interessant. 

(120 seconden, f/14, ISO 100, 28 millimeter) 
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Strepen trekken 

Je kunt de camera zo richten dat een passerend schip een mooie streep door het beeld 

trekt. Je stelt de camera op, wacht tot er iets aankomt en drukt af. Omdat het schip 

tijdens de belichting door het beeld vaart, trekt het vanzelf strepen door de foto. Hoe 

die strepen eruitzien verschilt per schip. Soms zijn ze breed, dan weer smal. 

Afhankelijk van de koers zijn de sporen kaarsrecht, of zit er een kronkel of bocht in. 

Je kunt het een beetje vergelijken met een vliegtuig dat op grote hoogte overvliegt. 

Vaak verschijnt daar een witte condensatiestreep achter, waardoor je precies kunt 

zien welke route het toestel heeft gevlogen. Zelfs als het vliegtuig allang weer uit 

beeld is verdwenen. De strepen in een foto met een lange belichting hebben een 

andere oorzaak, maar ook nu is het een soort visuele echo van iets wat gepasseerd is. 

 
Je kunt rechte strepen krijgen, maar ook kromme strepen of strepen met kronkelingen. 

(15 seconden, f/8, ISO 100, 28 millimeter) 
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De kleur van de strepen hangt af van de kleuren van het schip. De ene keer heb je 

daarom helderwitte strepen, een andere keer rode, groene, blauwe, of een bonte 

mengeling van kleuren. Leg vooral meerdere schepen vast en bewaar de mooiste 

foto’s. Strepen zie je vooral goed als de kleur van het schip goed afsteekt tegen de 

kleur van de achtergrond. Stel dat de kadewand uit bruine of rode bakstenen bestaat. 

Dan is een wit schip extra goed zichtbaar. 

 
Kleur en vorm van de strepen verschilt per keer. (30 seconden, f/11, ISO 100, 28 millimeter) 

Kies een sluitertijd die niet al te veel langer is dan de tijd die de boot nodig heeft om 

door het beeld te varen. Zo zorg je ervoor dat de strepen van het schip extra duidelijk 

te zien zijn. Belicht je veel langer, dus ook als het schip allang uit beeld is verdwenen 

of ver voordat het in beeld verschijnt, dan krijg je vagere en minder heldere strepen. 

Want als er tijdens een (groot) deel van de belichting geen schip vaart, zie je de 

omgeving (de achtergrond) steeds meer door de strepen heen schemeren. Je krijgt dan 

een soort dubbelopname. Hoe langer er niets vaart, hoe meer je daar de omgeving 

ziet. En andersom: hoe langer het schip in beeld is, hoe minder je op die plek de 

achtergrond ziet. 
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Dus stel dat je tien seconden belicht, maar het schip is na twee seconden al uit beeld 

verdwenen. Dan is tijdens de belichting acht seconden lang de kade te zien geweest. 

De nadruk ligt daardoor vooral op de kade en niet op de bootstrepen (twee seconden). 

Het kan daarom geen kwaad om voordat je een foto maakt, eerst te meten hoelang 

een schip er ongeveer over doet om door het beeld te glijden. Kies je sluitertijd 

vervolgens iets langer, want het ene schip vaart nu eenmaal sneller dan het andere. 

Met tien tot vijftien seconden leg ik in Amsterdam precies vast hoe een rondvaartboot 

onder het ene bruggetje vandaag komt, de gracht oversteekt en aan de overkant weer 

onder het volgende bruggetje verdwijnt (op het kruispunt van twee grachten). 

 
Hier blijven de strepen netjes binnen het beeld. 

(15 seconden, f/11, ISO 100, 28 millimeter) 

Je hoeft de opname niet altijd te starten vóórdat de boot in beeld is en pas weer te 

stoppen zodra het schip volledig uit beeld is verdwenen. Wat ook kan is even 

wachten tot een deel van het schip het beeld al is ingevaren en stoppen terwijl de boot 

nog maar gedeeltelijk aan de andere kant eruit is verdwenen. 
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Ook dan krijg je fraaie strepen. Start de opname ook eens zodra een schip helemaal in 

beeld is en stop vlak voordat het weer uit beeld vaart. Dat geeft een dynamisch effect 

met strepen die ditmaal netjes binnen het beeldkader blijven. 

Stroming en wind 

In het voorbeeld van daarnet komen bruggen, kades, huizen, lantaarnpalen en 

geparkeerde auto’s netjes scherp op de foto. Het schip daarentegen vervaagt doordat 

het met een aardige snelheid door het beeld vaart. Dat is al een mooie combinatie, 

maar er gebeurt meer. Want ook water beweegt. Stroming zorgt er bijvoorbeeld voor 

dat je ineens allerlei lijnen en patronen in het water te zien krijgt, waardoor je 

duidelijk ziet in welke richting(en) het water stroomt. Zelfs als je denkt dat een 

gracht, rivier, vaart of kanaal zo goed als bewegingloos is, blijkt er meestal toch wat 

stroming te staan als je bijvoorbeeld dertig of zestig seconden belicht. 

 
Water ziet er altijd weer anders uit. Door stromingen en ook als het waait (oppervlaktegolven). 

(60 seconden, f/16, ISO 100, 28 millimeter) 
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Daarnaast veroorzaakt wind golven aan de oppervlakte. Als je maar lang genoeg 

belicht, worden deze golven afgevlakt en ontstaat er een zijdezacht wateroppervlak 

dat veel weg heeft van een ijslaag of geborsteld staal. Zodoende krijg je een foto 

waarop water te zien is zoals je het met het blote oog nooit kunt waarnemen. Ja, in de 

winter als er echt ijs ligt misschien, maar dat ziet er toch weer anders uit. 

Stroming, wind en de gekozen sluitertijd laten het water er telkens weer anders 

uitzien. De rondvaartboot uit het voorbeeld brengt het water nog eens extra in 

beroering, zodat je vooraf nooit (exact) kunt voorspellen op welke manier het 

vervaagd op de foto komt. Maak je tien foto’s, dan zullen ze allemaal anders zijn. 

Ook als er geen schip of rondvaartboot voorbijkomt, kun je mooie foto’s met lange 

sluitertijden maken van water. Juist omdat water zo mooi vervaagt tot een zijdezacht 

oppervlak dat lijkt op ijs of geborsteld staal, zorgt het voor een mooi contrast met de 

haarscherpe omgeving. 

 
Vervaagd water lijkt vaak veel op een ijslaag. (120 seconden, f/11, ISO 100, 28 millimeter) 
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Reflecties 

Als er geen wind is, zijn er vaak prachtige reflecties te bewonderen op het stille 

wateroppervlak. Zodra een windje opzet en er golven ontstaan, is het meteen gedaan 

met de reflectie. Tenminste, zolang je een gewone foto met een snelle sluitertijd 

maakt. 

Gebruik je een lange sluitertijd, dan vlak je deze golfjes meteen weer af en is er vaak 

alsnog een schitterende reflectie te zien. Wel anders dan wanneer het windstil is, 

maar erg mooi. Het lukt alleen niet altijd. Soms krijg je ook nu een effect dat veel op 

matglas of geborsteld staal lijkt, of je ziet patronen die de richting van het water 

aangeven. 

Ik zeg het nog maar eens: maak je vier keer een foto met dezelfde (lange) 

belichtingstijd, dan zullen ze allemaal verschillend zijn. Maak daarom liefst altijd 

meerdere opnamen en kies thuis op je gemak de beste en mooiste uit. 

 
Dankzij de lange sluitertijd zijn golven afgevlakt en ontstaat alsnog een mooie gladde 

weerspiegeling. (60 seconden, f/11, ISO 100, 21 millimeter) 
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Aansluitend en met dezelfde instellingen gemaakt, maar nu is er ineens een matachtige glans te 

zien. (60 seconden, f/11, ISO 100, 21 millimeter) 

Beken en watervallen 

Watervallen, snelstromende beken, maar ook de branding zijn geliefde onderwerpen 

voor lange sluitertijden. Het water is er flink in beweging en spettert alle kanten op. 

Het voordeel van het onstuimige water, is dat je niet eens zo heel lang hoeft te 

belichten om mooie effecten te krijgen. 

Bij een waterval krijg je met een halve seconde, een seconde, of desnoods twee 

seconden, al een prachtig effect. Door de snelheid vervaagt het water vrijwel direct en 

krijgt het een zijdezacht uiterlijk. Je mag gerust langer belichten, maar op een 

gegeven moment verandert het uiterlijk nog maar nauwelijks en sta je alleen maar 

onnodig lang te wachten op je foto. 

Ook bij beken hoef je niet altijd lang te belichten. Een paar seconden is vaak wel 

genoeg, soms minder lang, mits het water genoeg in beroering is. Kies je een extreem 

lange tijd, dan ontstaat als bonus een soort mysterieuze mist op de foto. Denk hierbij 

aan belichtingstijden van meerdere minuten. 
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Bij zowel watervallen als beekjes loont het om ook wat detailfoto’s te maken. Let dan 

vooral op hoe het water op, over en langs keien en rotsen stroomt en waar het bruist. 

Als je dat goed in beeld brengt, krijg je zowel mooie stromingspatronen, als gebieden 

waar je een zijdeachtige glans of een zachte mist ziet. 

 
Voor watervallen volstaat een relatief korte sluitertijd. (1 seconde, f/5.6, ISO 100, 28 millimeter) 
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Het water is extreem verzacht. (240 seconden, f/8, ISO 200, 17 millimeter) 

 
Je ziet zowel stromingen als een subtiele zachte mist. (1 seconde, f/8, ISO 100, 28 millimeter) 
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Aan de kust 

Aan zee of bij een meer zijn vaak de mooiste golven te zien. Door getijdeninvloeden, 

de wind, of een schip dat voorbij vaart. Zolang je relatief kort belicht, denk aan 

sluitertijden van enkele seconden, zie je de golven nog redelijk duidelijk. Alhoewel 

ze natuurlijk wel meteen beginnen te vervagen. Hoe langer je belicht, hoe meer het 

wateroppervlak begint af te vlakken, omdat al die individuele golven die maar kort 

duren steeds minder zichtbaar worden. 

Belicht je lang genoeg, dan krijg je ook nu weer het zijdeachtige effect op het 

oppervlak te zien. Ook als de zee of een meertje vrij rustig is. Zolang er maar golven 

zijn die het waterpeil regelmatig een stukje doen dalen en stijgen en er hier en daar 

wat water over bijvoorbeeld een paar stenen spettert. Dat zijn allemaal bewegingen 

die vervaagd en afgevlakt worden. Vooral waar golven tegen een rots of ander 

voorwerp slaan, of het af en toe onderdompelen, kun je mooie mist te zien krijgen. 

 
Hoe langer je belicht, hoe meer de zee of een meer vervaagt. 

(240 seconden, f/8, ISO 100, 21 millimeter) 
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Populaire onderwerpen om aan de kust of bij een meer vast te leggen, zijn onder 

andere pieren, paaltjesdammen, palen van vissersnetten en steigers. Eigenlijk alles 

wat uit het water omhoog steekt. Die voorwerpen blijven namelijk haarscherp. 

Terwijl het water er omheen en eronder vervaagt, net als de wolken. Het levert fraaie 

foto’s op met veel dynamiek, of juist foto’s die een enorme rust uitstralen. 

 
Het water is volledig vervaagd en de mist versterkt dit effect. 

(60 seconden, f/5.6, ISO 100, 28 millimeter) 

Wolken vervagen 

Zonnige dagen met strakblauwe luchten zijn mooi, maar dagen waarop plukjes 

wolken door de wind worden voortgedreven zijn nog veel mooier als het op lange 

sluitertijden aankomt. Water beweegt, maar wolken ook! Ze veroorzaken witte of 

grijze strepen door het beeld en voegen een sterk gevoel van snelheid en dynamiek 

toe aan foto’s. 

Een teveel aan bewolking is alleen weer minder ideaal. Want als je dan (te) lang 

belicht, schuiven wolken over elkaar heen en ontstaat een min of meer egale massa. 

Je raakt het mooie streepeffect daardoor grotendeels weer kwijt. Veel blauw met hier 
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en daar groepjes wolken, liefst met een lekker windje zodat ze snelheid hebben, is 

ideaal fotoweer. Omdat wolken dichterbij sneller lijken te gaan dan in de verte, is de 

vervaging dichtbij het sterkst. Een (super)groothoeklens verhoogt daardoor het 

diepte-effect en het snelheidsgevoel van de foto. 

 
Wolken vervagen zolang ze maar genoeg snelheid hebben. 

(60 seconden, f/16, ISO 100, 28 millimeter) 

Rook 

Ook rook of waterdamp die uit schoorstenen komt is continu in beweging en vervaagt 

zodra je een lange sluitertijd gebruikt. Fabrieken en industrieterreinen zijn hiermee 

perfecte onderwerpen voor lange sluitertijden fotografie. Vooral als ze langs het 

water liggen. Want dan kun je het combineren met stromingen, reflecties, of de 

vervagingsstrepen van een passerend schip. 
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Bij industrie is het belangrijk om het ritme van bedrijfsprocessen te leren herkennen, 

zodat je klaarstaat om de opname op precies het juiste tijdstip te starten. Bij de 

hoogovens van Tata Steel in IJmuiden zijn er bijvoorbeeld een aantal schoorstenen 

die doorlopend roken, maar ook schoorstenen waar slechts af en toe, maar wel met 

een vaste regelmaat, een enorme rookpluim uit tevoorschijn komt. Daar is het dus 

zaak om het juiste moment af te wachten. 

 
Zelfs fabrieken en schoorstenen zijn een dankbaar onderwerp. 

(120 seconden, f/14, ISO 100, 28 millimeter) 

Struiken, riet, blaadjes 

Alles wat beweegt vervaagt. Als het waait geldt dat ook voor struiken, riet en de 

takken en bladeren van bomen. Net als vlaggen, zonneschermen, of kleren aan een 

waslijn. Hoe meer wind, hoe meer beweging en dus hoe meer vervaging. 

Ook in de landschaps- en natuurfotografie kun je dit soort effecten goed gebruiken. In 

een landschap is immers een overvloed aan bomen, struiken en planten te vinden. Dat 

kan mooie en surrealistische effecten opleveren. 
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Dit neemt niet weg dat vervaging ook ongewenst kan zijn. Want misschien vind je 

het helemaal niet mooi als een akker met gewassen, een rietkraag langs een sloot, of 

de boomkruinen langs een rivier of aan de gracht in een waas veranderen. 

In dat geval kun je beter terugkomen op een windstille dag, of in ieder geval op een 

dag met weinig wind. Al ziet het water er dan natuurlijk meteen ook anders uit. Vaak 

zul je daarom een compromis moeten sluiten. Het hangt er maar net vanaf welke 

effecten jij mooi vindt, en welke niet. 

 
Alles wat beweegt vervaagt. Kijk zelf wat je wel en niet mooi vindt. 

(60 seconden, f/16, ISO 100, 28 millimeter) 

Onzichtbaar maken 

Vliegtuigen, schepen, auto’s, fietsers en voorbijgangers vervagen en trekken lange 

strepen door het beeld dankzij een lange sluitertijd. Tenzij ze zo snel gaan dat ze te 

kort in beeld zijn om te worden vastgelegd door jouw camera. In dat geval zijn ze 

niet of nagenoeg niet op de foto te zien. Hoe langer je belicht, hoe groter de kans dat 

je er dan niets van terugziet. Ook hier is de gebruikte sluitertijd weer cruciaal. 



Pagina 88 van 142 

 

Stel dat je een minuut belicht en dat er al die tijd slechts een paar seconden een auto 

op hoge snelheid door het beeld rijdt of een hardloper voorbijkomt. Dan zul je dit 

nauwelijks op je foto terugzien. De auto en de hardloper zijn gewoon te kort in beeld 

geweest om te worden vastgelegd. Of beter gezegd: ze blijven te kort op dezelfde 

plek. Om (deels) zichtbaar te zijn, moet iets of iemand langer op ongeveer dezelfde 

plek blijven. 

Dus hoe langer de sluitertijd en hoe korter iets in beeld is te zien, hoe meer het 

vervagingseffect “verwatert” en hoe groter de kans dat het volledig onzichtbaar 

wordt. Hoe langzamer iets gaat en hoe langer het op min of meer dezelfde plek blijft, 

hoe duidelijker en scherper het op de foto te zien zal zijn. 

 
Het is hier altijd druk, maar je ziet (bijna) niemand langs de waterkant en bij de letters voor het 

Rijksmuseum. (120 seconden, f/16, ISO 100, 28 millimeter) 
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Door niet al te lang te belichten, zijn sporen van het verkeer te zien. Belicht langer en je ziet er 

niets meer van terug, mits het niet al te druk is op de weg. (1 seconde, f/8, ISO 100, 28 millimeter) 

Uitgestorven 

Theoretisch kun je een drukke plek er volkomen verlaten laten uitzien als je maar 

lang genoeg belicht. Denk aan een toeristische trekpleister waar het lijkt alsof er 

helemaal geen toeristen zijn. Terwijl de opname toch echt tijdens “spitsuur” is 

gemaakt. In de praktijk is het helaas toch niet zo eenvoudig om zo’n foto te maken. 

Personen die continu in beweging zijn of ergens kort blijven stilstaan, verdwijnen 

inderdaad vaak uit een foto met een lange belichtingstijd. Maar als een lege plek 

vrijwel meteen weer door een andere toerist wordt ingenomen en dit herhaalt zich 

tijdens de opname een paar keer, dan zal je dat wel degelijk terugzien op jouw foto. 

En dit gebeurt nu eenmaal op plekken waar veel mensen zijn. 

Een toeristenvrije foto lukt daarom alleen als er nergens in het beeld een langere tijd 

iemand ligt, zit, staat of loopt. Is er een doorlopende stroom van mensen, staan 

toeristen ergens te lang stil, of loopt de een door en neemt een ander die plek weer in, 

dan krijg je alsnog vage afdrukken en bewegingsstrepen van mensen te zien. 
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Het lijkt hier uitgestorven, terwijl het best druk was op straat. 

(60 seconden, f/11, ISO 100. 21 millimeter) 

Het moet dus niet al te druk zijn wil je dit soort foto’s laten slagen en je hebt er al 

snel belichtingen van meerdere minuten voor nodig. Omdat het op hotspots 

afwisselend druk en dan weer wat rustiger is, kun je eventueel een aantal foto’s 

maken en die in de nabewerking samenvoegen. Je kiest dan per foto de plekken 

waarop niemand is te zien combineert dit tot een nieuw beeld waarop het volledig 

uitgestorven lijkt. 

Stilstand én beweging 

Wat volledig stilstaat komt zonder vervaging (en dus scherp) op de foto. Maar wat nu 

als iets eerst stilstaat en vervolgens in beweging komt? Of eerst beweegt en tijdens de 

opname tot stilstand komt? In die gevallen krijg je een min of meer scherpe afdruk op 

de plek waar het voorwerp in rust is, met vervagingsstrepen op plekken waar het in 

beweging was. 
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Hoe scherp het op de foto komt hangt hierbij af van de verhouding tussen beweging 

en stilstand. Zo kun je bijvoorbeeld een bus of tram in de buurt van een halte of een 

stoplicht fotograferen. Door de opname te starten voordat de tram of bus wegrijdt, zie 

je bij de halte of het stoplicht een vrij duidelijke afbeelding. Zodra het voertuig 

wegrijdt, verschijnen er vanzelf vervagingsstrepen die aan de voorzijde door het 

beeld lopen. 

Een variant krijg je door de opname te starten voordat de bus of een tram bij de halte 

of het stoplicht aankomt en pas te stoppen zodra het voertuig daar een tijdje heeft 

stilgestaan. De strepen komen ditmaal achter de bus of de tram het beeld binnen en 

dat oogt een stuk natuurlijker. 

Om de strepen zo duidelijk mogelijk te krijgen, is het belangrijk dat de sluitertijd ook 

nu weer niet te lang is. Net als bij het voorbeeld van de rondvaartboot van daarnet. 

Ook kan de bus of tram ietwat onscherp zijn vanwege schommelingen tijdens het 

afremmen, het wegrijden en door het in- en uitstappen van passagiers. 

Ongewenste vervaging 

Niet elke vorm van vervaging is even mooi of gewenst. Alles hangt af van wat jij als 

hoofdonderwerp kiest. Als je langs het water staat, wil je vast dat het oppervlak tot 

een mooie waas vervaagt. Komt er een schip voorbij, dan wil je waarschijnlijk dat het 

strepen door het beeld trekt. Zo niet, dan kun je beter wachten tot het schip voorbij is 

en het water na een tijdje weer tot rust is gekomen. 

Hetzelfde geldt voor wolken. Zodra er bewolking is, zullen de wolken vervagen. Wil 

je dit niet, dan moet je een onbewolkte dag uitkiezen. Een andere uitdaging is om 

wolken zo mooi mogelijk te laten vervagen. Het effect dat je in de foto krijgt, hangt 

van veel factoren af die je helaas niet in de hand hebt. 
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Je hebt bijvoorbeeld geen grip op de hoeveelheid wolken, de snelheid die ze hebben, 

of de richting die ze uitgaan. Wolken die zich op verschillende hoogtes bevinden 

bewegen vaak ook nog eens in verschillende richtingen en met verschillende 

snelheden. Daarom zul je vooral veel moeten experimenteren om de allermooiste 

vervagingseffecten te krijgen. 

 
Een passerende rondvaartboot is onzichtbaar geworden, maar het spoor is wel te zien. 

(30 seconden, f/8, ISO 200, 28 millimeter) 

Opnieuw maken of retoucheren 

Allerlei gebeurtenissen die zich binnen het beeld afspelen kunnen voor ongewenste 

vervagingen zorgen. Stel dat een toerist op een brug naar een passerende 

rondvaartboot staat te kijken. Alleen is hij wat ongedurig. Hij blijft eerst een tijdje op 

ongeveer dezelfde plek rondhangen, maar is daarna continu in beweging. Of hij loopt 

halverwege de opname ineens weg. Aangenomen dat hij lang genoeg op ongeveer 

dezelfde plek is gebleven, zal hij in ieder geval op de foto te zien zijn. Alleen dit keer 

als een vage schim. Een soort spookverschijning. 
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Spookverschijningen en fragmenten van sporen wil je liever niet in een foto zien. Die 

leiden de aandacht af en verpesten jouw foto een beetje. Je wilt juist of mooie sporen 

zien van alles wat beweegt, of dat mensen en objecten zo sterk vervagen dat ze 

compleet onzichtbaar worden. Restjes en incomplete sporen staan slordig. 

Helaas is het onvermijdelijk dat dit soms niet lukt. Je hebt nu eenmaal niet alles in de 

hand zodra je buiten fotografeert. Vaak zul je een opname daarom opnieuw willen 

maken. Omdat toevallig net een voetganger midden in beeld kwam staan, of een 

automobilist te lang bleef treuzelen. Zodra die is verdwenen, waag je dan een nieuwe 

poging. Net zolang tot het eindelijk lukt. Soms moet je vijf keer of vaker opnieuw 

beginnen, omdat er steeds weer iets is wat de foto enigszins verpest. 

 
Ondanks de behoorlijk lange belichting, zijn er vage sporen op de brug te zien. Langer belichten of 

een rustiger moment afwachten is de oplossing. (60 seconden, f/5.6, ISO 100, 28 millimeter)  
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Het scheelt sowieso enorm als je op rustige tijden fotografeert. Toeristen zijn 

bijvoorbeeld late starters. Dus vroeg op de morgen is het op toeristische trekpleisters 

aanzienlijk rustiger dan later op de dag. Al heb je in een stad op die vroege 

tijdstippen weer last van bestelbusjes en vrachtwagens die de winkels bevoorraden en 

van vuilniswagens die het afval komen ophalen. Een keertje vroeg opstaan op zondag 

dan maar? 

Kleine storende elementen kun je eventueel in de nabewerking wegpoetsen met 

bijvoorbeeld de retoucheergereedschappen van Photoshop of Lightroom. Een nieuwe 

opname maken is daardoor ook weer niet altijd nodig. Het is vaak een afweging of je 

de tijd, het geduld én de gelegenheid hebt om een nieuwe foto met een lange 

sluitertijd te maken, of dat je die moeite liever in de nabewerking stopt. Soms heb je 

gewoon geen keuze. Als de gewenste of optimale omstandigheden zich niet meer 

voordoen, is het moment immers voorbij. 

Onverwachte sporen 

Soms krijg je bewegingssporen te zien die je helemaal niet verwacht, laat staan dat je 

ze wilt hebben. Je fotografeert bijvoorbeeld een rijtje huizen langs het water en wilt 

deze samen met een mooie reflectie vastleggen. Zodra je de opname op het scherm 

bekijkt, zie je ineens een rare kronkelige witte streep over het water lopen. Wat is dat 

nu weer? 

Alles wat beweegt vervaagt. Dat geldt ook voor eenden, ganzen, of zwanen die 

nieuwsgierig naar je toe komen zwemmen. Ze trekken een spoor over het water en 

dat verpest een perfecte reflectie behoorlijk. Hetzelfde gebeurt met afval dat op het 

water drijft. Vooral dit is iets waar je meestal geen erg in hebt tijdens het 

fotograferen, waardoor je het pas achteraf ontdekt. 
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Eigenlijk moet je dus eerst heel goed kijken wat er allemaal beweegt in de omgeving. 

Maar zelfs dan zal er zo nu en dan iets tussendoor glippen. Omdat we bij lange 

sluitertijden nu eenmaal een wereld vastleggen die we met onze eigen ogen niet zien, 

kun je gewoon niet altijd alles voorzien. Want vandaag is het misschien een eend. 

Morgen zijn het een paar herfstblaadjes die op het water drijven. De dag erna drijft er 

een plastic flesje voorbij. 

 
De opname is deels verpest omdat er veel afval op het water drijft. 

(60 seconden, f/11, ISO 100, 21 millimeter) 

Menselijk element 

Een menselijk element voegt iets extra’s toe aan een foto (en dan bedoel ik niet dat 

drijvende flesje ;-) Daarom kun je proberen om toevallige voorbijgangers ondanks de 

lange belichting toch zo scherp mogelijk vast te leggen. Kortom, je wilt dat ze zo 

goed als onbeweeglijk blijven, zodat ze zo min mogelijk vervagen. Op die manier 

steken ze mooi af tegen de sterk vervaagde omgeving. 
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Stel dat we weer een rondvaartboot fotograferen. Tijdens de opname staan twee 

toeristen foto’s van elkaar te maken op een brug die in beeld is. Daar nemen ze flink 

de tijd voor. Of ze staan gewoon gezellig met elkaar te praten, of met hun telefoons te 

spelen, dat kan ook. 

Het schip trekt weer fraaie strepen door het beeld tijdens de belichting van zoiets als 

tien of vijftien seconden. In die tijd hebben de toeristen zich hopelijk niet of 

nauwelijks bewogen. Ze komen daarom (nagenoeg) scherp op de foto. Het is extra 

leuk als die twee personen als enigen op de foto staan. Omdat er niemand anders was, 

of omdat voorbijgangers doorliepen en daarmee onzichtbaar zijn geworden. 

 
Slechts enkele toeristen stonden (vrijwel) stil. (30 seconden, f/11, ISO 100, 28 millimeter) 
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Zo zijn er veel variaties denkbaar. Het lijkt bijvoorbeeld of er maar één auto of fietser 

door de straat rijdt, terwijl het in werkelijkheid de enige was die tijdens de opname 

stilstond. De rest reed voorbij en is weer nagenoeg volledig uit beeld verdwenen. 

Voorbijgangers, fietsers en zelfs auto’s kunnen op deze manier een belangrijke rol 

spelen in een foto. Omdat mensen vaak maar kort stilstaan, kun je in dat geval beter 

voor een niet al te lange sluitertijd kiezen. Een paar seconden, heel soms tien of 

vijftien seconden. Dan is de kans groter dat ze weinig vervagen en je nagenoeg geen 

spookverschijningen te zien krijgt. Beslis daarom vooraf bewust wat je hoe wilt 

vastleggen en pas daar de sluitertijd op aan. 

 
Deze toerist stond lang genoeg stil en komt voldoende scherp op de foto. 

(4 seconden, f/22, ISO 50, 105 millimeter) 
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Minimalisme 

Werken met lange sluitertijden is een bijzondere manier van fotograferen. Je krijgt 

foto’s die een heel andere werkelijkheid laten zien. Door goed naar de omgeving te 

kijken en slim gebruik te maken van het vervagen van bewegingen, kun je zelfs 

kunstzinnige foto’s maken. 

Door bij de compositie op de vlakverdeling te letten en zo min mogelijk objecten in 

beeld te nemen, kun je minimalistische foto’s maken. Bijvoorbeeld langs de kust. 

Richt je camera bijvoorbeeld zo dat je bovenin een reep blauwe lucht ziet, in het 

midden de zee en onderin een strook zand. 

Door lekker lang te belichten vervaagt de zee, waardoor je drie mooie kleurvlakken 

krijgt. Twee kleurvlakken vastleggen kan ook, door alleen de zee en de lucht in beeld 

te nemen, of alleen het strand en de zee. Eventueel kun je een paal, pier, of een 

strekdam als extra beeldelement gebruiken. Dat steekt dan haarscherp uit de 

vervaagde zee. 

 
Wolken en vooral de zee zijn sterk vervaagd. (125 seconden, f/16, ISO 200, 80 millimeter) 
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Water en mist vormen hier één geheel. (120 seconden, f/8, ISO 100, 28 millimeter) 
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5. Scherpstellen 

Bij het maken van een foto is niet alleen de belichting belangrijk. Je wilt immers ook 

dat de foto mooi scherp wordt. Scherpstellen met een sterk ND-filter kan wel een 

uitdaging zijn. Want omdat het filter enorm veel licht weghaalt, zie je door een 

optische zoeker vrijwel niets meer. Dus hoe stel je dan scherp? 

Licht in de duisternis 

Scherpstellen met een ND-filter voor de lens is lastiger dan je gewend bent. Want 

door de optische zoeker van een spiegelreflex zie je vrijwel niets meer zodra je een 

sterk ND-filter plaatst en ook een digitale zoeker geeft een minder helder beeld. Wat 

daarom vaak wordt gedaan, is eerst de camera handmatig scherpstellen, waarna je 

heel voorzichtig het ND-filter op het objectief schroeft of het filter in de filterhouder 

plaatst. Daarna kun je pas een foto met lange sluitertijd maken. Dat kan natuurlijk, 

maar zelf vind ik dit nogal veel gedoe. Ook zitten er een aantal haken en ogen aan 

deze methode. 

Bij het plaatsen van het filter moet je bijvoorbeeld enorm goed opletten dat je niet per 

ongeluk de scherpstelling verandert. Zelfs een kort tikje tegen de scherpstelring kan 

al voldoende zijn om de foto meteen weer een stukje onscherper te maken. Of je 

verandert per abuis de zoomstand een fractie. Dan heb je niet alleen ineens meer of 

minder in beeld, bij nagenoeg alle zoomlenzen verander je hiermee ook weer de 

scherpstelling. En dus moet het filter er weer vanaf en kun je opnieuw beginnen. 

Zo verlies je veel tijd, slijt de schroefdraad onnodig (de filterrand is van metaal, de 

schroefdraad van een objectief meestal van kunststof) en neemt de kans op fouten 

toe. Met een filterhouder gaat het allemaal wat makkelijker, omdat je dan alleen het 

filter er tijdelijk even uit hoeft te schuiven. 

Gelukkig kan het ook nog anders en vooral makkelijker, namelijk door Live View of 

de digitale zoeker te gebruiken. 
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Door een optische zoeker zie je vrijwel niets meer zodra je een sterk ND-filter plaatst. 

(0,5 seconde, f/16, ISO 100, 17 millimeter) 

Live View 

Elke spiegelreflex beschikt tegenwoordig over Live View. Je gebruikt dan niet de 

zoeker maar werkt via het scherm. Goed nieuws is dat je in Live View doorgaans wel 

een voldoende helder beeld hebt. Zelfs als je een tien stops ND-filter plaatst. Het 

beeld wordt uiteraard wel donkerder, maar blijft meestal licht genoeg om te zien wat 

je aan het doen bent. 

Als extra hulpmiddel beschikken camera’s vaak over een optie waarmee je het 

scherm extra licht maakt in donkere omstandigheden. Een soort lichtversterking of 

gain up. Gebruik deze functie dan ook zodra je met een ND-filter werkt, meestal 

moet je dit zelf aanzetten via het cameramenu. Het helpt ook als je de helderheid van 

het beeldscherm tijdelijk in de hoogste stand zet. Vaak werk je op zonnige dagen bij 

dit soort foto’s en dan is een camerascherm sowieso lastiger te bekijken. Scherm het 

zonlicht eventueel af met je hand of gebruik een zogeheten HoodLoupe. 
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Werk je met een systeemcamera, dan zit daar een digitale zoeker op en anders is deze 

vaak verkrijgbaar als los accessoire. Dit is een soort minibeeldscherm in een zoeker, 

met als groot voordeel dat de oogschelp het invallende licht afschermt. Daardoor heb 

je een nóg beter beeld dan via het camerascherm. Het wordt ook wel een EVF 

genoemd, oftewel een Electronic View Finder. 

Stapel je ND-filters, dan krijgt je camera nog minder licht door, zodat je uiteindelijk 

een punt bereikt waarbij je zelfs in Live View of door je digitale zoeker amper nog 

iets ziet. Met in totaal dertien stops aan filters voor de lens heb je waarschijnlijk nog 

wel redelijk beeld, maar bij zestien stops houdt het meestal wel op. In dat geval kun 

je dus beter wel eerst de compositie bepalen, scherpstellen en daarna pas je filters 

plaatsen. Helaas, het is niet anders. 

 
In Live View heb je ondanks het filter nog steeds prima beeld. 

(120 seconden, f/8, ISO 100, 28 millimeter) 
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HoodLoupe 

Heb je geen systeemcamera maar een spiegelreflex, dan zit daar dus geen digitale 

zoeker op. Om in dat geval alsnog het zicht op het camerascherm te verbeteren, heb 

ik jarenlang een zogeheten HoodLoupe gebruikt. Ik noemde het daarnet al even. Dit 

is een soort rubberen houder met een lens erop die je op het beeldscherm plaatst. 

Daarmee scherm je in één klap al het omgevingslicht af en heb je alsnog een 

aanzienlijk beter beeld. 

Je tovert het scherm als het ware om in een supergrote digitale zoeker! Ook wordt het 

beeld hiermee iets vergroot, wat het scherpstellen vereenvoudigt. Nog een voordeel is 

dat je de dioptrie kunt instellen. Zodat je zonder leesbril toch een haarscherp beeld 

hebt en je niet steeds je bril op en af hoeft te zetten. 

 
Met een HoodLoupe scherm je het omgevingslicht af en heb je altijd een helder en duidelijk beeld. 

https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_&r=%2Fnl%2Fsearch%3Fsort%3Drelevance%26q%3Dhoodloupe
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Automatisch scherpstellen 

Zolang je beeld hebt in Live View of de digitale zoeker kun je proberen of het de 

camera lukt om automatisch scherp te stellen. Zet het scherpstelkader wel eerst op 

een deel van het onderwerp met veel contrast. Geen egaal vlak dus, want dan lukt het 

ook zonder ND-filter niet. Druk de ontspanknop half in en kijk of het beeld scherp 

wordt en of het scherpstelkader groen kleurt (of er een groen lampje oplicht, of een 

piepje klinkt; allemaal afhankelijk van de camera en de instellingen die je gebruikt). 

Handmatig scherpstellen 

Naarmate een ND-filter sterker is en er minder licht en contrast is, zal scherpstellen 

steeds lastiger worden. Dan is het beter om over te schakelen op handmatig 

scherpstellen. Bij veel objectieven doe je dit door een schakelaar over te halen. Het 

kan ook zijn dat je deze schakelaar op de camera vindt, of dat je er een menu-optie 

voor nodig hebt. 

Eenmaal in de handmatige stand aangekomen draai je aan de scherpstelring van het 

objectief tot je ziet dat het onderwerp scherp is. Om dit makkelijker te maken, kun je 

het beeld vaak tot wel tien keer uitvergroten. Dat werkt zowel in Live View als met 

een digitale zoeker. Er wordt doorgaans ingezoomd op het scherpstelpunt, plaats dat 

daarom eerst in de buurt van het onderwerp. Nu het beeld is uitvergroot, is handmatig 

scherpstellen helemaal een makkie. 

Groot voordeel van handmatig scherpstellen, is dat je dit niet bij elke foto opnieuw 

hoeft te doen. Eenmaal scherp kun je rustig een tijdje doorgaan met fotograferen. Pas 

als je van plek verandert, een ander onderwerp kiest, of in- of uitzoomt, moet het 

weer even opnieuw. Objectieven houden tegenwoordig de scherpte niet meer vast 

zodra je in- of uitzoomt. Vandaar dat je altijd opnieuw moet scherpstellen zodra je 

zoomt. 

Moderne camera’s hebben nog meer slimme snufjes aan boord die helpen om secuur 

scherp te stellen. Zoals Focus Peaking. Alles wat scherp is krijgt hiermee een 

kleurtje. Daardoor zie je veel beter of het juiste scherp op de foto komt. Ook zonder 

dat je het beeld hoeft uit te vergroten. 
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Probeer eventueel of Auto Focus werkt. Schakel anders over naar handmatig scherpstellen. 

(120 seconden, f/14, ISO 100, 28 millimeter) 

 
Eenmalig scherpstellen is voldoende. (30 seconden, f/8, ISO 100, 21 millimeter) 
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Trillingen voorkomen 

In het hoofdstuk over lange sluitertijden heb ik het gehad over de B-stand en het 

gebruik van een afstandsbediening zodat je niet al die tijd de ontspanknop ingedrukt 

hoeft te houden. Diezelfde afstandsbediening kun je ook prima gebruiken in de M-

stand waar je nog wel gewoon een sluitertijd op je camera instelt. 

Ditmaal is dat om te voorkomen dat de camera een beetje trilt zodra je de ontspan-

knop indrukt. Want ook dan loop je het risico op een onscherpe foto en dat is 

natuurlijk zonde. Druk je op de knop van de afstandsbediening, dan zit je niet aan de 

camera en daarmee voorkom je dat de boel begint te trillen. 

Timer 

Heb je geen afstandsbediening? Dan voorkom je trillingen door de timer van de 

camera in te schakelen. De opname start dan pas na een vertraging van zoiets als 

twee, drie of tien seconden. Tegen die tijd is een eventuele trilling wel verdwenen en 

zo krijg je scherpere foto’s. 

 
Gebruik een afstandsbediening of de zelftimer om trillingen te voorkomen. 

(15 seconden, f/16, ISO 100, 28 millimeter) 
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Dit is des te belangrijker naarmate het statief minder stabiel is, want dan treden er 

sneller trillingen op bij het bedienen van de camera. Om je een indruk te geven: 

activeer Live View, vergroot het beeld en tik zachtjes tegen de camera of het statief. 

Begint het beeld flink te schudden? Dan weet je voortaan waar je aan toe bent. 

Mirror Lock-up 

Werk je met een spiegelreflex en gebruik je de optische zoeker? Dan klapt de spiegel 

die binnenin de camera zit omhoog zodra je een foto maakt. Ook dit veroorzaakt 

trillingen. Via het menu kun je dan Mirror Lock-up activeren. De spiegel klapt nu 

eerst op en pas na een vertraging van een aantal seconden, of zodra je een tweede 

keer op de ontspanknop drukt (afhankelijk van de gebruikte camera), start de opname 

pas. Werk je in Live View of gebruik je een systeemcamera? Dan heb je deze functie 

niet meer nodig. 

Stabilisatie 

Beschikt jouw objectief of camera over stabilisatie? Daarmee voorkom je normaal-

gesproken trillingen zodat de foto mooi scherp blijft. Helaas kan een stabilisatie-

systeem juist onscherpere foto’s veroorzaken zodra je met lange belichtingstijden 

werkt vanaf een statief. Schakel het daarom uit als je dit soort foto’s maakt. Er 

bestaan objectieven die zelf detecteren dat je een statief gebruikt, maar handmatig 

uitschakelen is veiliger. 

Wind 

Je camera kan ook trillen doordat het waait. Hoe steviger een statief, hoe minder 

(snel) je hier last van hebt. Wikkel als het waait ook de schouderband van je camera 

een paar keer om het statief. Want als het vrij in de wind fladdert, krijg je alsnog last 

van trillingen. Uiteraard moet je er altijd op letten dat jij of iemand anders niet tegen 

het statief of de camera stoot tijdens de opname. 
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Verder zit er vaak een haak aan de onderzijde van de verstelbare middenkolom. Hier 

kun je een zware (foto)tas aan hangen voor extra stabiliteit. Zorg dan wel dat die tas 

niet heen en weer slingert, want ook dat werkt het averechts. De beste methode blijft 

nog altijd: zoek beschutting. Oftewel, ga als het even kan met je statief uit de wind 

zitten. Achter een auto bijvoorbeeld of in een bushokje. 

Stabiele ondergrond 

Let altijd goed op de ondergrond. Voel je iets trillen? Dan trilt jouw statief ook. Denk 

aan losse tegels, vlonders, of een drassige bodem. Ook bruggen zijn berucht bij mij. 

Een vrachtwagen of tram die een brug oversteekt, veroorzaakt namelijk erg veel 

trillingen. Sommige brugdelen trillen net wat minder, dus zoek die vooral op. Of 

misschien kun je nog net op het “vaste deel” van de brug staan. Leer jezelf aan om 

trillingen en beweging te voelen terwijl de opname loopt. Dan kun je daarna de 

opname controleren en eventueel opnieuw beginnen. 

 
Pas vooral op als het hard waait of de ondergrond minder stabiel is. 

(30 seconden, f/11, ISO100, 28 millimeter) 
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Onschuldige trillingen 

Overigens is niet elke trilling fataal voor de opname. Als stelregel kun je aanhouden 

dat hoe langer je belicht, hoe minder invloed een lichte of korte trilling heeft. Het 

duurt dan immers erg lang om de volledige opname vast te leggen. De korte tijd dat 

zo’n trilling duurt, is dan zo goed als verwaarloosbaar. 

Ik stond een keer op een brug waar regelmatig een bus of vrachtwagen passeerde. 

Dan voelde ik telkens het brugdek eventjes flink op en neer deinen. Omdat ik dacht 

dat de opname verpest was, maakte ik keer op keer een nieuwe foto. Bijna een half 

uur lang! Tot er eindelijk een keertje niets over de brug reed. 

Thuis aangekomen bekeek ik alle foto’s op ware grootte (100%) en kon geen enkel 

verschil ontdekken. Ze waren allemaal haarscherp. En dat terwijl het wegdek toch 

echt een paar keer flink op en neer deinde. Het had geen zichtbare invloed, omdat ik 

sluitertijden van dertig en zestig seconden gebruikte en de trillingen daarmee 

vergeleken maar zeer kort duurden. 

 
Het brugdek deinde stevig op en neer, maar op de foto zie je er niets van. 

(30 seconden, f/11, ISO 100, 28 millimeter) 
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Dat wordt natuurlijk wat anders als er continu bussen en vrachtwagens voorbijkomen, 

of wanneer je bijvoorbeeld maar twee seconden belicht. Wel kun je dan een stuk 

makkelijker snel even tussen twee bussen of vrachtwagens door fotograferen. Hoe 

langer je belicht, hoe groter de kans dat het volgende voertuig alweer in aantocht is. 

Bij mij gebeurt dat opvallend vaak in de laatste paar seconden van de dertig of zestig 

seconden die de opname nodig heeft. Dus net op het moment dat je denkt dat het gaat 

lukken .. 
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6. Kleurweergave 

Om de juiste kleuren te krijgen, heb je een goede witbalans nodig. Een camera kan 

dit automatisch voor je regelen, maar vooral bij lange sluitertijden met ND-filters zit 

het toestel er regelmatig naast. Daarom is het beter om zelf een witbalans te kiezen, 

of achteraf de kleuren kloppend te maken in de nabewerking. 

Witbalans 

Net als wanneer je gewone foto’s maakt, kan het zijn dat de kleuren er niet 

natuurgetrouw uitzien zodra je met lange sluitertijden werkt. Elke camera probeert in 

alle omstandigheden de beste kleuren weer te geven, maar helaas lukt dat niet altijd. 

Met een ND-filter voor het objectief valt er erg weinig licht in de camera en is het 

nog lastiger voor het toestel om de juiste kleuren te raden. Dus zelfs als een filter 

geen kleurzweem veroorzaakt, moeten de kleuren vaak toch een beetje bijgesteld 

worden in de nabewerking. Hoe je dit doet bespreek ik straks in het hoofdstuk over 

fotobewerking. 

 
Zodra je een ND-filter gebruikt, moet je goed op de kleurweergave letten. 

(30 seconden, f/11, ISO 100, 28 millimeter) 
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Overigens is het ook weer niet noodzakelijk om de kleuren altijd maar volledig op de 

werkelijkheid af te stemmen. Je mag jouw foto’s ook gerust een neutrale, warme, of 

juist een wat koelere uitstraling geven. Dat is een kwestie van smaak. Er is niet één 

kleurweergave die overal en altijd de juiste is. 

Raw of jpg 

Een kleurzweem weghalen of de witbalans verbeteren lukt het beste als je in raw 

fotografeert. Omdat de kleuren in de foto dan nog niet vastliggen. Het is net alsof je 

een palet hebt waarop de kleuren nog als aparte verfklodders liggen. Je kunt er alle 

kanten mee op door ze te mengen, zonder dat de kwaliteit van de foto afneemt. 

Fotografeer je in jpg, dan liggen de kleuren wel vast en heb je veel minder marge 

voor kleuraanpassingen. Want de kleuren zijn al gemengd. Je kunt hooguit wat kleine 

correcties aanbrengen, maar je gaat het al snel zien als je ingrijpende aanpassingen 

doet. In mijn eBook Licht en belichting ga ik uitgebreid in op kleuren, witbalans en 

manieren waarop je kleuren het beste kunt bewerken. 

 
Een kleurzweem werk je weg in de nabewerking. Dat lukt het beste als je in raw fotografeert. 

(30 seconden, f/8, ISO 200, 27 millimeter) 

http://keeskrick.com/product/eboek-licht-en-belichting/
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Witbalans instellen 

Tijdens het fotograferen kun je de witbalans vaak gewoon op de automatische stand 

laten staan, zolang je maar in raw fotografeert. De verkleuring die een ND-filter 

veroorzaakt kan er zelfs deels door gecorrigeerd worden, omdat de camera naar de 

beste witbalans zoekt. 

Omdat een ND-filter erg veel licht wegneemt, vooral de sterkere en wanneer je ze 

stapelt, is het wel een stuk lastiger voor het toestel om kleuren op de juiste manier te 

interpreteren. Om ze in de nabewerking dan alsnog zo goed mogelijk af te stellen, is 

het daarom handig om een referentiefoto te maken. Oftewel een foto gemaakt zonder 

ND-filter, zie verderop. 

De witbalans van een camera is verre van onfeilbaar. Merk je dat jouw camera er 

vaak naast zit bij foto’s met lange sluitertijden? Dan kan het een optie zijn om de 

witbalans alsnog handmatig in te stellen. Kies afhankelijk van de omstandigheden 

voor bijvoorbeeld de stand Zon, Schaduw, of Bewolkt. Doe dit sowieso als je in jpg 

fotografeert, door een witbalans te kiezen waarbij de kleuren zo goed mogelijk 

kloppen. 

In de automatische stand kan elke foto die je neemt net weer andere kleuren hebben, 

omdat het toestel per situatie de beste witbalans probeert te raden. Voordeel van zelf 

een witbalans kiezen, is dat alle foto’s er consistent uitzien wat betreft kleur. Het 

betekent niet dat ze altijd kloppen en je kunt nog steeds een verkleuring zien 

afhankelijk van het merk ND-filter waarmee je werkt. Nabewerking blijft dus nodig. 

Geheugensteuntje 

Het is best lastig om je thuis te herinneren hoe de kleuren waren toen je op locatie 

aan het fotograferen was. Was dat raamkozijn nou wit, gelig, of crèmekleurig? Waren 

de wolken echt zo grijs of spierwit? Om in de nabewerking makkelijker en sneller de 

gewenste kleuren te krijgen kun je, voordat je met een ND-filter aan de slag gaat of 

zodra je klaar bent, ook nog een gewone foto maken. 
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Omdat er dan geen filter voor de lens zit, kan de camera veel beter inschatten wat de 

juiste kleuren zijn. Ook heb je dan geen last van een eventuele kleurafwijking 

veroorzaakt door het ND-filter. Deze opname kun je tijdens de nabewerking prima 

als referentiefoto gebruiken. Zodat het bij de foto’s met ND-filter net wat makkelijker 

is om de juiste kleuren te benaderen, mocht je dat willen. 

Als je toch al een testfoto maakt om de juiste lange belichting te bepalen (zie het 

stappenplan in het hoofdstuk over bewegingen vervagen), dan kun je die opname 

meteen gebruiken als referentiefoto om de witbalans te verbeteren. Gebruik zo’n 

referentiefoto vooral als richtlijn en zie het niet als absolute waarheid. Want 

nogmaals, je mag je foto’s naar eigen smaak warmer of koeler maken of een kleurtje 

geven. Jij bepaalt hoe jouw foto’s eruit komen te zien. 

 
Een referentiefoto als geheugensteuntje voor de kleuren. 
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In de nabewerking zijn de kleuren wat warmer gemaakt. (30 seconden, f/11, ISO 100, 28 millimeter) 

Kleurneutraal 

De beste ND-filters zijn zo goed als kleurneutraal. Dat houdt in dat alle kleuren 

evenveel gedempt worden en er geen onherstelbare verkleuring optreedt. Dat is 

optisch nog best wel een uitdaging. Vooral bij goedkope filters loop je het risico op 

verkleuringen die je in de nabewerking moeilijk of nagenoeg niet kunt herstellen. 

Vooral als je deze filters ook nog eens stapelt. 

Bekend of liever gezegd berucht waren de filters van Cokin (enkele foto’s in dit boek 

zijn ermee gemaakt!). Die gaven vroeger een sterke paarse verkleuring die vrijwel 

niet te herstellen was. ND-filters moeten optisch van een zeer hoge kwaliteit zijn en 

daarom zijn de betere al snel een flink stuk duurder. 

Dat neemt niet weg dat ook dure filters soms niet vrij zijn van lichte verkleuringen. 

Het ene merk maakt de foto iets warmer, een ander merk iets koeler. Niets om je druk 

om te maken, dit corrigeer je makkelijk in de nabewerking. Stapel je filters, dan 

neemt het effect van de verkleuring wel zichtbaar toe. 
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Rechts zie je de beruchte verkleuring van een Cokin-filter. 

 
Dit filter is een beetje koel. 
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Deze foto is een stuk warmer. 

Alleen als kleuren ongelijkmatig door het filter worden tegengehouden, of zelfs 

worden gewijzigd in andere kleuren, krijg je de originele kleuren onmogelijk nog 

terug. Want wat er niet is, kun je ook niet herstellen. Hoe groter de kleurafwijking, 

hoe meer moeite je moet doen om achteraf de juiste kleuren te reconstrueren, of er in 

ieder geval zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Wat in hopeloze gevallen 

altijd nog kan, is de foto omzetten naar zwart-wit. Dan vallen valse kleuren niet op. 

Lichtlek 

Fotografeer je met een spiegelreflex? Dan kan er tijdens een lange belichting licht 

binnendringen via de optische zoeker. Deze lichtlekkage veroorzaakt een kleurzweem 

of vreemde lichtvlekken. Vooral als de zon of een felle lamp achter je staat en dus 

vrij in de zoeker kan vallen. Dit los je op door de zoeker af te dekken voordat je de 

opname start. 
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Het licht afschermen kan met het afdekplaatje dat doorgaans standaard met je camera 

wordt meegeleverd. Soms zit het zelfs in de zoeker ingebouwd en hoef je alleen maar 

een palletje over te halen. Heb je het afdekplaatje niet bij je of ben je het 

kwijtgeraakt? Een kartonnetje dat je met plakband vastzet werkt ook prima. Werk je 

in Live View, dan heb je de zoeker niet nodig en kun je hem gerust afgedekt laten tot 

je klaar bent met lange sluitertijden. 
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7. Stevig met een statief 

Bij het fotograferen met lange sluitertijden heb je te maken met belichtingstijden van 

seconden, tientallen seconden, of zelfs minuten. Daarom is het niet langer mogelijk 

om uit de hand te fotograferen en heb je een stevig statief nodig. 

Klein en licht? Of groot en zwaar? 

Vaak wordt geadviseerd om een groot, zwaar en superstabiel statief te kopen. Eentje 

die zelfs bij harde wind nog stevig blijft staan. Helaas lopen de prijzen dan snel op. 

Denk aan honderden euro’s tot bedragen van ver boven de duizend euro. Een ander 

nadeel van zo’n statief is dat het vaak een lomp en zwaar ding is. Je tilt je een breuk. 

Zelf ben ik een fervent voorstander van lichte en handzame statieven. Want liever een 

statief dat ik makkelijk en met plezier overal mee naartoe neem, dan een log zwaar 

ding dat ik bij voorkeur thuis of in de achterbak van de auto laat liggen. 

 
Een klein en licht statief neem je eerder met je mee. (240 seconden, f/16, ISO 100, 28 millimeter) 
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Niet dat die statieven goedkoop zijn, maar tussen de honderd en de tweehonderd euro 

ben je vaak wel klaar. En dan heb je nog steeds een goed en degelijk statief waar je 

veel plezier van hebt en dat lang meegaat. Iets goedkoper kan ook wel, maar kies 

liever niet voor een fragiel exemplaar van een paar tientjes. Vergeet niet dat je er 

jouw dure fotoapparatuur opzet, dus investeer in een goed maar betaalbaar statief. 

Bepaal vooral welke eisen jij aan een statief stelt. Bekijk op je gemak welke soorten 

en merken er bestaan en kies een statief waar jij je prettig bij voelt. Wandel of fiets je 

bijvoorbeeld veel? Dan is een licht en compact statief belangrijker dan wanneer je 

overal met de auto naartoe gaat en je toch nooit ver hoeft te lopen. 

Aluminium of carbon fiber 

Statieven worden van verschillende materialen gemaakt. Een aluminium statief is 

zwaarder, maar wel een stuk goedkoper dan een statief gemaakt van carbon fiber. 

Aluminium koelt wel flink af, wat vooral in koude winters een groot nadeel is. Je 

handen vriezen er bij wijze van spreken aan vast. Dan helpt het als één of meer poten 

een schuimlaag hebben. Carbon fiber voelt minder koud aan, is een stuk lichter en 

toch heel stevig. 

Twijfel je of een statief gemaakt van carbon fiber de hogere prijs waard is? Vergelijk 

het gewicht dan eens met dat van een soortgelijk aluminium statief. Doe dat dan wel 

met het totale gewicht inclusief de statiefkop. Het statief (zeg maar de driepoot) kan 

dan wel lichter zijn, daar komt altijd nog een relatief zware statiefkop bovenop. Een 

statiefkop legt letterlijk veel gewicht in de schaal. Die is namelijk niet van carbon 

fiber gemaakt. Onder de streep kan de gewichtsbesparing daarom erg beperkt zijn, 

terwijl je wel veel duurder uit bent. 
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Een aluminium-statief voelt ijskoud aan. (5 seconden, f/22, ISO 100, 120 millimeter) 

Draagvermogen en werkhoogte 

Let erop dat een statief jouw camera inclusief (je zwaarste) objectief kan dragen. Het 

maximale draagvermogen in kilo’s staat aangegeven bij de specificaties. Net als de 

minimale en maximale werkhoogte. De minimale hoogte bepaalt hoe laag je bij de 

grond kunt werken. De maximale hoogte geeft aan hoe hoog het statief reikt en 

daarmee ook hoe comfortabel je kunt werken. Want als je langere tijd gebukt op het 

scherm of door de zoeker staat te kijken, is dat een stuk minder prettig. 

Er worden als het goed is twee hoogtes aangegeven. Eentje met ingeschoven 

middenkolom en eentje met uitgeschoven middenkolom. Voor maximale stabiliteit 

laat je de middenkolom liefst zo lang mogelijk ingeschoven. Alleen als je de extra 

werkhoogte nodig heb, schuif je hem uit. Dus hoe hoger een statief met ingeschoven 

middenkolom komt, hoe gunstiger dat is. 
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Let op zowel de minimale als de maximale hoogte van een statief. 

(30 seconden, f/11, ISO 100, 28 millimeter) 

Stabiliteit 

Heb je de volledige hoogte van een statief niet nodig? Schuif dan (na de midden-

kolom) als eerste de onderste pootsegmenten in. Die zijn namelijk het dunst en 

daarmee wat instabieler. De bovenste pootsegmenten zijn dikker, steviger en 

stabieler. Ingeschoven zijn statieven over het algemeen kleiner naarmate ze meer 

pootsegmenten hebben. Want een statief is ingeklapt ongeveer even lang als de lengte 

van het bovenste pootsegment, plus eventueel de hoogte van de statiefkop. 

Dus hoe meer pootsegmenten en hoe korter ze zijn, hoe kleiner het geheel wordt. 

Meer segmenten maken een statief kleiner, maar ook iets minder stabiel, omdat er 

meer verbindingsstukken nodig zijn. Is het voor jou minder belangrijk dat een statief 

superklein “opvouwt”, zoek dan naar een statief met minder en juist langere poot-

segmenten. 
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Zorg dat je stabiel staat, tijdens een lange belichting kan er veel misgaan. 

(30 seconden, f/11, ISO 100, 28 millimeter) 

Werken met een statief 

Zelf werk ik afwisselend op verschillende hoogtes en daarom schuif ik de statiefpoten 

continu in en uit. Dat gaat het snelst met een statief met klemmen aan de poten. Je zet 

simpelweg alle klemmen open en de poten schuiven tegelijkertijd in of uit. Klemmen 

maken een (ingeschoven) statief wel een stuk lomper. 

Tegenwoordig zie je vaak statieven waarbij je elk pootsegment via een draaiknop 

vastzet in plaats van met een klem. Dan kost het meer tijd om het statief op te stellen 

en weer in te schuiven, omdat je al die knoppen stuk voor stuk los en daarna weer 

vast moet draaien. Het ontbreken van dikke klemmen maakt het statief wel een stuk 

slanker en dus compacter. 

Dan zijn er nog statieven die volgens het zogeheten twist-lock principe werken en die 

zijn tegenwoordig mijn favoriet. Deze statieven hebben geen klemmen en ook geen 

draaiknoppen. Ditmaal ontgrendelen de pootsegmenten zich automatisch zodra je ze 

een stukje verdraait. Daardoor kun je alle segmenten van een poot met één 
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draaibeweging allemaal ontgrendelen, de poot uitschuiven en vervolgens met 

eenzelfde beweging alles weer vastzetten. 

Dat gaat heel snel, je hoeft dit immers maar drie keer te doen, één keer per poot. 

Uiteraard mag je ook individuele pootsegmenten ontgrendelen, in- of uitschuiven 

weer vergrendelen. Let wel op dat je alle segmenten stevig vastzet, want anders kan 

een pootsegment onverwachts inschuiven, met een hoop narigheid tot gevolg. Met 

draaiknoppen loop je dit risico ook, bij klemmen komt het nagenoeg niet voor. 

Kies de beste plek 

Ik fotografeer veel langs het water. Omdat ik in Amsterdam woon, is dat meestal een 

gracht. Gelukkig is er in heel Nederland enorm veel water te vinden, dus kunnen jij 

en ik ons wat dat betreft overal uitleven. Water zorgt voor mooie reflecties en je 

krijgt vaak prachtige vervagingseffecten te zien dankzij stroming en golven. 

 
Vanaf een laag standpunt heb je goed zicht op het water en op de overzijde. 

(30 seconden, f/8, ISO 100, 28 millimeter) 
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Vaak werk ik laag vanaf een oever of kade, om zo dicht mogelijk bij het 

wateroppervlak te komen. Alle pootsegmenten zijn dan ingeschoven en de 

middenkolom uiteraard ook. Soms schuif ik alleen de bovenste dikste pootsegmenten 

uit voor een iets comfortabelere werkhouding. 

Dat laag werken doe ik alleen op plekken waar niet iets zoals een sloep voor mijn 

neus ligt, want anders krijg je die onderin het beeld te zien. Dus ligt er een roeibootje 

of een sloep, dan fotografeer ik staand. Door het hogere standpunt komt het bootje 

dan vaak net niet in beeld. En anders schuif ik een stukje op. 

Plaatsing van de poten 

Het is per situatie een afweging hoe je een statief neerzet. Dat kan op grofweg twee 

manieren. Bij de eerste manier zet je één poot richting het water. De andere twee 

poten komen dan ongeveer parallel naast je te staan. Op die manier verdwijnt het 

statief (inclusief camera en objectief) niet zo snel in de gracht, mocht jij of iemand 

anders er tegenaan stoten. 

 
Het lijkt triviaal, maar hoe je de poten van een statief plaatst is belangrijk. Je wilt niet dat jouw 

dure apparatuur zomaar in het water verdwijnt. (30 seconden, f/5.6, ISO 200, 15 millimeter) 
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Bij de tweede manier plaats je twee poten parallel aan het water. De derde poot wijst 

nu naar achteren, naar jou toe. Op die manier kun je iets dichter bij de rand van de 

kade of een brugreling komen, om net dat ene roeibootje nog even wat beter uit beeld 

te weren. Vooral laag bij de grond met ingeschoven poten moet je nu wel extra goed 

oppassen dat je de boel niet per ongeluk het water induwt. Zeker als er een groot en 

zwaar objectief op de camera zit, want dan zit het zwaartepunt een stuk naar voren. 

Bruggen en obstakels 

Ook vanaf een brug fotografeer ik afwisselend laag bij de grond en dan weer staand. 

Twee poten staan dan altijd parallel aan de brug, de derde wijst dus van het water af. 

Op die manier bevindt de camera zich zo dicht mogelijk bij de reling, zodat die 

buiten beeld blijft. Dankzij de reling kan de camera nu toch niet in het water 

verdwijnen. 

 
Vaak is het de kunst om precies langs brugleuningen en andere obstakels heen te fotograferen. 

(1 seconden, f/16, ISO 100, 40 millimeter) 
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Staan er fietsen in de weg, dan manoeuvreer ik de poten daar tussenin, desnoods over 

en langs bagagedragers en voorwielen heen. Meestal past dat net. Let erop dat het 

statief niet op een fietsframe blijft “zweven” maar echt met drie poten contact maakt 

met de grond. Bij een extreem laag standpunt kun je vaak net tussen een paar wielen, 

spaken of brugstangen door fotograferen, maar comfortabel werken is het niet. 

Gorillapod 

Lukt het niet met een gewoon statief, of heb je geen zin om te slepen, kijk dan eens 

naar zoiets als een Joby Gorillapod. Dat is een compact statief met flexibele poten. 

De poten wikkel je om bijvoorbeeld een brugleuning, zodat je geen last hebt van 

geparkeerde fietsen. Je hoeft dan ook niet altijd je grote statief mee te nemen. 

Let er bij een spiegelreflex of systeemcamera wel op dat je een Gorillapod koopt die 

het gewicht van je camera aankan. Er bestaan namelijk ook kleinere versies die 

vooral bedoeld zijn voor een smartphone of (premium) compact camera. 

Op zowel mijn statief als de Gorillapod zit een statiefkop van hetzelfde merk, zodat 

ik de bijbehorende grondplaat gewoon onder mijn camera kan laten zitten. Een 

grondplaat is een metalen plaatje dat je onder de camera vastzet. Daarmee kun je de 

camera razendsnel op het statief plaatsen en er weer vanaf halen. Je schroeft de 

camera dus niet rechtstreeks op het statief. Dat werkt een stuk sneller en fijner. 

 

https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_statief&r=%2Fnl%2Fp64444%2Fjoby-gorillapod-slr-zoom-statief-met-bh-1-ball-head
http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_joby&r=%2Fnl%2Fp563882%2Fjoby-griptight-gorillapod-stand
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Mijn camera is hier een keer bijna in het water verdwenen, omdat ik een verkeerde (te lichte) 

Gorillapod gebruikte. Daar leer je snel van. (15 seconden, f/5.6, ISO 100, 21 millimeter) 
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8. Nabewerking 

Foto’s met lange sluitertijden hebben eigenlijk altijd nabewerking nodig. Alleen al 

om de kleuren goed weer te geven, de belichting te optimaliseren, of om een storend 

object weg te poetsen. In dit hoofdstuk laat ik de belangrijkste bewerkingen zien die 

je nodig hebt. 

Fotobewerking 

Dit hoofdstuk is zeker niet bedoeld als uitgebreide cursus fotobewerking. Ik laat 

alleen bewerkingen en gereedschappen zien die je bijna altijd nodig hebt om een foto 

met een lange sluitertijd zo mooi mogelijk te maken. Ik sta verder niet stil bij andere 

bewerkingen en gereedschappen of hoe een programma in zijn algemeenheid werkt. 

Lightroom 

Er bestaan veel fotobewerkers waarmee je foto’s tot in de puntjes kunt bewerken. 

Zelf werk ik voornamelijk met het programma Lightroom van Adobe. Gebruik jij 

liever Photoshop, dan kun je precies dezelfde bewerkingen doen die straks aan bod 

komen. Want onder de motorkap werken Lightroom en Photoshop exact hetzelfde 

zodra je raw-bestanden bewerkt (namelijk via Adobe Camera Raw). De gebruikers-

interface ziet er wel anders uit. 

Heb jij andere software in huis, dan is dat geen enkel probleem. Je vindt er vast 

dezelfde bewerkingen en gereedschappen in terug. Het heet misschien anders en het 

kan even zoeken zijn waar je precies moet zijn. Maar alles is er meestal wel. 

Verder ga ik ervanuit dat je in raw fotografeert. Alleen dan heb je namelijk de 

uitgebreide mogelijkheden die je nodig hebt om echt het uiterste uit jouw foto’s met 

lange sluitertijden te halen. Je mag van mij uiteraard ook in jpg werken, je hebt dan 

wel minder speelruimte tijdens het bewerken. 
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Lenscorrecties 

Zodra jouw foto’s in Lightroom zijn geïmporteerd, kun je het beste eerst het juiste 

camera- en lensprofiel selecteren. Hiermee worden bepaalde onvolmaaktheden en 

vervormingen automatisch hersteld. Waarom dit als eerste doen? Deze aanpassing 

heeft invloed op de beeldweergave. Vandaar dat je alle kleur- en lichtbewerkingen 

beter daarna kunt doen, want anders moet je ze opnieuw nalopen om te kijken of alles 

nog steeds naar wens is. 

Correctieprofielen 

Om lenscorrecties toe te passen ga je in de module Ontwikkelen van Lightroom naar 

het onderdeel Lenscorrecties. Kies tabblad Profiel en zet een vinkje bij Correcties 

profiel inschakelen. Als het goed is wordt jouw camera en objectief meteen herkend 

en worden allerlei zaken automatisch bijgesteld. 

Vink hier ook Kleurafwijking verwijderen aan. Hiermee wordt chromatische 

aberratie verholpen. Dat zijn gekleurde (vaak groene of paarse) lijnen die je vooral 

ziet in gebieden met een hoog contrast. Bijvoorbeeld langs een dakgoot of tak die 

afsteekt tegen de felle lucht. 

Vindt Lightroom geen profiel voor jouw camera en lens? Dan kun je die handmatig 

kiezen. Blijkt er geen profiel voor jouw apparatuur aanwezig te zijn? Dan kun je op 

tabblad Handmatig van hetzelfde onderdeel Lenscorrecties altijd nog het een en 

ander met de hand corrigeren. 

Mogelijk zie je Ingebouwd staan bij het lensprofiel. In dat geval heeft jouw camera 

alle correctie-informatie in het raw-bestand zelf opgeslagen. Dan hoef je verder niets 

te doen en komt het vanzelf goed omdat Lightroom dit herkent. 
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Schakel eerst correctieprofielen in. Links heeft Lightroom camera en lens herkend. 

Rechts zit de benodigde informatie in het raw-bestand ingebakken. 

Vignettering 

Als je ND-filters gebruikt kun je last krijgen van vignettering. De hoeken of randen 

van de foto zijn dan aanmerkelijk donkerder. Nog steeds in het onderdeel 

Lenscorrecties kun je dit op tabblad Handmatig bij Vignetten met de schuifregelaar 

Hoeveelheid verhelpen. 

Beweeg de schuif naar rechts om de randen en hoeken lichter te maken. Met 

Middelpunt regel je hoe ver in het beeld het effect doorloopt. Pas op dat je de 

bewerking niet te sterk maakt, want dan worden hoeken en randen juist lichter dan de 

rest van de foto. 

Een ietwat nare eigenschap van veel ND-filters is dat de foto naar de randen toe 

steeds donkerder wordt. Het beeldcentrum is dus het lichtste gebied en naar buiten 

toe wordt het beeld alsmaar donkerder. Dit staat los van het vignet (de donkere 

hoeken or randen). Gelukkig los je ook dit probleem grotendeels op met de 

schuifregelaars van Vignetten, al verdwijnt het effect niet altijd volledig. 
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Perspectief 

Het is moeilijk om een camera exact recht vooruit te richten. Vooral bij 

architectuurfoto’s zie je dit direct terug in de foto. Zelfs bij een kleine afwijking staan 

vloeren of muren schuin, of lijkt een gebouw achterover te vallen. Ook bij andere 

foto’s is het wel zo prettig als zaken als lantaarnpalen en bomen netjes rechtop staan 

en de horizon recht loopt. 

Je kunt een foto automatisch laten rechtzetten door bij het onderdeel Transformatie 

naar tabblad Upright te gaan. Klik op de knop Automatisch en Lightroom lost het 

probleem voor je op. 

 
Met Upright corrigeer je automatisch het perspectief. 

Handmatig 

Lukt het niet goed met Upright? Klik dan op Uit. Je kunt het daarna handmatig 

verhelpen met de schuifregelaars die je iets lager onder het kopje Transformatie 

vindt. Je kunt onder andere het horizontale en het verticale perspectief veranderen en 

de foto roteren als hij schuin staat. Vergeet niet om Uitsnijden behouden aan te 

vinken. Daarmee voorkom je dat er door de correcties die je aanbrengt lege plekken 

langs de randen van de foto ontstaan. 
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Vervorming en perspectief kun je handmatig corrigeren. 

Kleur en belichting 

In het onderdeel Standaard vind je veel belangrijke gereedschappen waarmee je 

zowel de kleuren als de belichting verbetert. 

 
Optimaliseren van kleur en belichting. 
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Witbalans 

Zodra je een ND-filter gebruikt, treedt vaak een verkleuring op. Door het filter zelf, 

maar ook omdat een camera door het weinige licht vaker de kleuren verkeerd inschat. 

Dat los je in Lightroom op door de witbalans bij te stellen via twee schuifregelaars. 

Gebruik altijd eerst de schuif Temperatuur om een foto koeler of warmer te maken. 

Naar links verschuif je de kleuren richting blauw, oftewel je koelt er een foto die nu 

te warm is (te geel of te oranje van kleur) mee af. Naar rechts maak je hem juist 

warmer en dat doe je als de foto nu te koel is (een blauwige uitstraling heeft). 

Dan kan er nog steeds een groenige of paarse kleurzweem te zien zijn. Met Kleurtint 

verhelp je dit. Vaak moet je een paar keer afwisselend met deze beide schuifregelaars 

aan de slag om de kleuren echt goed te finetunen. 

Een andere mogelijkheid is klikken op het pictogram van de pipet. Klik vervolgens 

met dit pipet ergens in de foto op details waarvan je zeker weet dat het wit, zwart of 

neutraal grijs hoort te zijn. Lightroom corrigeert de kleuren dan automatisch. Daarna 

kun je altijd nog de schuifregelaars gebruiken om de kleuren nog net iets beter af te 

stellen. 

Belichting 

Met de schuifregelaar Belichting stel je de algehele helderheid van de foto in. Het 

doet ongeveer hetzelfde als belichtingscompensatie op je camera, maar nu achteraf. 

Een te donkere foto kun je heel makkelijk een stukje lichter maken. Het is alleen 

minder makkelijk om een overbelichte foto donkerder te maken. Het blijft daarom 

belangrijk om al tijdens de opname zo goed mogelijk te belichten. Maak de foto in 

ieder geval liever iets te donker dan dat de hooglichten beschadigd raken.  

Hooglichten en schaduwen 

Zodra je de algehele belichting hebt bijgesteld, blijven er altijd wat plekjes over die 

nog steeds te licht of te donker zijn. Die verbeter je individueel met de schuif-

regelaars Hooglichten en Schaduwen. Een te felle lucht bijvoorbeeld, of een te 

donker landschap. Aanvullend kun je waar nodig Witte tinten en Zwarte tinten 

gebruiken om lichte en donkere gebieden af te zwakken of juist extra te accentueren. 
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Soms oogt een foto nogal vlak en vaal en dan kun je via Zwarte tinten het donkerste 

deel nog wat donkerder te maken om de foto contrastrijker te maken. 

Contrast 

Met de schuifregelaar Contrast benadruk je het verschil tussen lichte en donkere 

gebieden. Zo krijg je letterlijk meer contrast in je foto. Gebruik Helderheid om het 

zogenaamde microcontrast aan te passen. Kleine details worden ermee 

geaccentueerd, waardoor de foto ineens scherper lijkt en er meer uitspringt. 

Verzadiging 

Kleuren kun je extra verzadigen of juist afzwakken via de schuifregelaar 

Verzadiging. Ook deze schuif kun je het beste met mate gebruiken. Het wordt al snel 

te veel van het goede. Als je het nog subtieler wilt doen, laat je deze regelaar met rust 

en gebruik je in plaats daarvan de schuifregelaar Levendigheid. Als je Verzadiging 

gebruikt worden met name roodtinten al snel te sterk. Daar heb je met Levendigheid 

geen last van. 

Gradueel filter 

Zoals ik in het hoofdstuk over ND-filters heb verteld, gebruiken 

landschapsfotografen vaak graduele filters om een felle lucht in balans te brengen 

met het donkerdere landschap. Je kunt dit ook achteraf doen door in Lightroom het 

Gegradueerd filter te kiezen. Je vindt dit gereedschap vlak onder het histogram in 

de rechterkolom. 

Rondom de plek waar bijvoorbeeld de lucht overgaat in het landschap, sleep je met 

ingedrukte muisknop om een verloop te maken. Een groter (langer) verloop zorgt 

voor een geleidelijke aanpassing. Een klein (kort) verloop voor een meer abrupte 

overgang. Via schuifregelaars geef je precies aan wat er moet worden aangepast. 

Bijvoorbeeld belichting, hooglichten, schaduwen, of verzadiging. 

Is er hier of daar een plekje dat nog steeds te licht of te donker is? Dan kun je daar het 

gereedschap Aanpassingspenseel gebruiken. Hiermee schilder je over gebieden die 

je wilt aanpassen. 
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Het gradueel filter. 

 
Plaats het verloop op de plek waar licht en donker in elkaar overgaan. 
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Retoucheren 

In het hoofdstuk over bewegingen vervagen, vertelde ik je dat je soms nare strepen 

op het water krijgt omdat er afval drijft of een eend voorbij komt. Of je hebt ergens 

een spookverschijning omdat een voetganger of auto te veel treuzelde. 

Met het gereedschap Vlekken verwijderen werk je deze oneffenheden weg. Ook als 

in de hoeken een stukje van het ND-filter zichtbaar is kan dat met dit gereedschap 

gerepareerd worden. 

Klik op een vlekje of schilder (met ingedrukte muisknop) over een grotere plek, 

waarna Lightroom probeert dit onzichtbaar te repareren. De grootte van het penseel is 

instelbaar, bijvoorbeeld met de [-toets en ]-toets. Let wel op dat je bij de opties van 

dit gereedschap Retoucheren aanzet in plaats van Klonen. 

Lukt automatisch retoucheren niet? Druk op de /-toets (“slash”) en Lightroom doet 

een nieuwe poging. Je mag ook zelf het gemarkeerde gebied van zowel de bron als de 

bestemming verslepen, dat geeft vaak een beter resultaat. 

Voor ingewikkelde reparaties is Lightroom eigenlijk minder geschikt. Je kunt dan 

beter uitwijken naar Photoshop. Je vindt er geavanceerde retoucheergereedschappen 

zoals het Snel retoucheerpenseel, waarmee complexe objecten onzichtbaar kunnen 

worden weggetoverd. Je kunt een foto vanuit Lightroom rechtstreeks openen in 

Photoshop. Alle bewerkingen die je hebt gedaan worden dan netjes meegenomen. 

Zorg er wel voor dat je helemaal klaar bent in Lightroom en je alleen nog maar hoeft 

te retoucheren. 

 
Niet al te ingewikkelde vlekken haal je zo weg in Lightroom. 
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In het water zijn wat sensorvlekken en een stukje van de kade weggewerkt. 

 

Uitsnede 

Als niet alleen in de hoeken maar ook langs de randen van de foto het ND-filter is te 

zien, kun je dat niet goed wegwerken met Vlekken verwijderen. Dit treedt met name 

op als je in de (super)groothoekstand werkt en het filter te dik is of je er twee op 

elkaar hebt gestapeld. Je kunt de lelijke randen dan beter wegsnijden met het 

gereedschap Uitsnijdbedekking. Op locatie een tikje inzoomen met het objectief lost 

het probleem ook op, maar soms kom je er pas later achter en dan is bijsnijden in 

Lightroom een prima oplossing. 
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Originele foto (in raw). 

 
Bewerkte foto. 
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Nawoord 

Hiermee ben je alweer aan het einde van het boek Lange sluitertijden met ND-filters 

gekomen. Ik hoop dat je het met plezier hebt gelezen en dat je er veel van hebt 

opgestoken. 

Lange sluitertijden fotografie is een bijzondere vorm van fotografie. Juist omdat je 

overdag heerlijk met beweging en vervaging kunt spelen, zodat je de wereld op een 

heel andere en bijzondere manier kunt laten zien. 

Nu is het vooral belangrijk dat je de camera oppakt om het geleerde in praktijk te 

brengen en veel ervaring op te doen. Hopelijk heb je dat al een beetje gedaan tijdens 

het lezen van dit boek ;-) 
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Flaptekst 

Door een lange belichtingstijd te gebruiken leg je een wereld vast die je met het blote 

oog niet kunt zien. Wolken vervagen hierbij tot lange pluizige strepen, waardoor ze 

op hoge snelheid door de lucht lijken te jagen. Bij watervallen en beken wordt het 

snelstromende water verzacht tot een spookjesachtige witte waas. Op een meer, 

kanaal, of gracht verschijnt een spiegelgladde weerspiegeling. Of het wateroppervlak 

lijkt meer op een ijslaag of gemaakt van geborsteld staal. 

Voor deze effecten heb je een lange belichting van tientallen seconden of meerdere 

minuten nodig. Alles wat beweegt vervaagt dan. Schepen, treinen en auto’s trekken 

bijvoorbeeld fraaie gekleurde strepen door het beeld. Fietsers en voorbijgangers 

vervagen tot spookachtige schimmen, of ze worden volledig onzichtbaar gemaakt. Zo 

zijn er enorm veel verschillende effecten mogelijk. 

Om overdag lange belichtingen te gebruiken, is het nodig dat je op een speciale 

manier te werk gaat. Je hebt hier bijvoorbeeld filters en een statief bij nodig. Alles 

wat je moet weten lees je in dit boek. Zowel cameratechnieken als praktische en 

creatieve aspecten komen uitgebreid aan bod. Want behalve dat je moet weten hoe je 

de camera het beste instelt, gaat het er vooral om dat je situaties leert herkennen die 

fraaie foto met bewegingsvervagingen opleveren. Vooral omdat je de effecten met 

het blote oog helemaal niet kunt zien, is dat extreem belangrijk. 
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Kees Krick (1964) werkt als zelfstandig tekstschrijver en fotograaf via zijn bedrijf 

Kees Krick Media voor bedrijven, uitgeverijen (boeken en bladen) en marketing-, 

communicatie- en PR-bureaus. Daarnaast is hij auteur van educatieve boeken en 

eBooks. Als er dan nog tijd over is, schrijft hij soms een spannend verhaal (misdaad, 

thriller, suspense, science fiction). 

 

 
 


