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MOMENTEN
HERFSTFOTOGRAFIE

Toscane, wijngaard bij Montalcino. Halverwege oktober verandert de kleur van de wijngaarden. De bladeren worden geel en
dieprood voordat ze van de stokken vallen. Canon EOS 30D met Tokina 19-35mm f/3.5-4.5. Belichting: 1/160sec. f/10, ISO 160.
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Vergelijkje: Van links naar rechts dezelfde opname met de witbalans op Auto, op Daglicht en op Bewolkt. Je ziet dat de
warmte in het beeld toeneemt.

Klassiek bosplaatje. Park Ockenburgh, Den Haag. Beuken met gekleurd blad, bladeren op de grond en zacht licht door een
licht bedekte hemel. En dat gewoon in het park aan het eind van de straat. Fuji X-E1 + 18-55mm f/2.8-4. Belichting: 1/80sec.
f/5.6, ISO 400.

Den Haag: De Hofvijver bij tegenlicht, Den Haag. Eind oktober. De hoge bewolking zorgt voor kleuring in de lucht en de bomen op het eiland vangen keurig wat doorbrekend zonlicht. In de
postprocessing de schaduwen iets opgehaald en het contrast wat verlaagd om voldoende details in de gebouwen te behouden. Fuji X-T1 + 56mm f/1.2. Belichting: 1/1250sec. f/5.6, ISO 200.

Fotograferen in de herfst
Hoera het is weer herfst! De periode van het jaar met de dramatisch luchten, de
gouden dageraad en de mistige velden. Koud en winderig of dramatisch nat en
saai. Met rookworst of pompoensoep op het diner en kastanjes die op je hoofd
vallen, maar ook altijd met een zacht licht en volop creatieve fotokansen.
Want ook slecht weer is mooi fotoweer.
20

Scheveningen: Laagstaand najaarszonnetje
boven het strand van Scheveningen je kunt
gewoon pal tegen de zon inschieten als je
wilt, maar gebruik dan wel een grijsverloop
om te voorkomen dat de hele lucht uitbijt.
Fuji X-E1 + 18-55mm f/2.8-4. Belichting:
1/110sec. f/11, ISO 200.
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Schotland: Blair Castle, Perthshire, Schotland. Spotmeting op het witte kasteel en je belichting knalt alle
kanten op. En dat was precies de bedoeling. Opname met de witbalans op automatisch en 1 stop overbelichten
om niet helemaal een nachtfoto te produceren. Fuji X-T1 + 90mm f/2. Belichting: 1/100sec. f/5.6, ISO 200.

Schotland: De weg van Talisker naar Portree, Skye, Schotland. Opname met de witbalans op
automatisch en de kleurverzadiging op +1. De camera stond op een Gorillapod op het dak
van een auto. Door de automatische witbalans en alle bruine kleuren in het beeld wordt de
plaat vrij kil, wat klopte met het weer en de temperatuur. Fuji X-T1 + 90mm f/2. Belichting:
1/60sec. f/4, ISO 640.

Schotland: Castle Stalker en Loch Linnhe, Argyll, Schotland, halverwege november. Opname
met de witbalans op daglicht en de kleurverzadiging op +1. Thats all folks... Nikon D300
met 17-55mm f/2.8. Belichting: 1/125sec. f/11, ISO 200.

Elgol, Skye, Schotland. Opname met de witbalans op daglicht. De camera stond op een
Gorillapod op een kei. De natheid van de omgeving wordt benadrukt door de blauwgrijze
achtergrond. De lange sluitertijd zorgt voor beweging in het water en van de meeuwen in de
lucht. Fuji X-T1 + 23mm f/1.4. Belichting: 1/10sec. f/11, ISO 200.
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SCHOTLAND

De herfst begint meteorologisch op 1 september maar

natuurlijke filtering van het licht. En dat wordt nog beter

In oktober, november en december verandert Schotland
van kleur. Van groen naar bruin en goudkleurig en tenslotte naar grijsbruin en wit als de eerste sneeuw arriveert. Eind oktober / begin november is het licht
dramatisch en valt het met de regen wel mee. Wel een
winterjas en handschoenen meenemen. Vliegen op
Edinburgh of Glasgow met Easyjet en Ryanair of, iets
duurder, met KLM.

volgens de zon is het pas vanaf 21 september herfst.

in oktober en november, hoewel de temperatuur dan fiks

Tegenwoordig is september een mooie nazomermaand

onderuit kan gaan. Vergeet daarom gewoon de zomer als

met temperaturen die vaak boven die van juli en augustus

fotomoment. Je vakantiefoto’s zijn leuk, maar pas als het

uitkomen, leve de global warming, maar toch merk je

herfst is, wordt het echt fijn buiten als het gaat om licht en

direct dat de zomer op zijn eind loopt. Het licht verandert.

sfeer. Los van het feit dat je van die keiharde

De schaduwen in de middag worden langer en het licht

slagschaduwen midden op de dag verlost bent hoef je

wordt zachter in de ochtend en aan het einde van de dag.

namelijk niet zo belachelijk vroeg meer uit bed om een

Meer vocht in de lucht zorgt voor kleur en nevel en een

mooie zonsopkomst vast te leggen en kun je gewoon na
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Toscane, Val d’Orcia bij San Quirico. Deze gezellige boompjes zie je doorgaans op ansichtkaarten in een sappig groene weide met vrolijke klaprozen. Maar in november staan ze er ook, zij het
ene stuk grimmiger. Canon EOS 30D met Tokina 28-70mm f/2.8. Belichting: 1/125sec. f/11, ISO 125.

Italiaanse herfst in Emilia Romagna, bij Maranello. Langs de rand van de Po-vlakte begint
kun je hetzelfde als in Toscane, maar dan anders. Witbalans op daglicht en verder niks
bijzonders. Italië doet de sfeer gewoon zelf. Canon EOS 30D met Tokina 28-70mm f/2.8.
Belichting: 1/200sec. f/11, ISO 200

Italiaanse herfst in de Piemonte, bij Barolo. Gewoon een boom tussen de landerijen in de
regen. De druilerig straalt van de foto af. Nat en klam. Witbalans op bewolkt geeft een
warmer effect dan de werkelijkheid. Nikon D2X met Tamron 17-50m f/2.8. Belichting:
1/60sec. f/8, ISO 125.
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Toscane, Gaiole in Chianti. Na een stevige regenbui dampen de bossen als de zon heel voorzichtigjes weer doorbreekt. Spotmeting op het dorpje en +1 gecorrigeerd. Fuji X-E1 + 55-200mm
f/3.5-4.8. Belichting: 1/350sec. f/8, ISO 800.

TOSCANE / PIEMONTE / EMILIA
ROMAGNA

de zonsondergang een hapje gaan eten in plaats van ervoor. Herten

Filters

krijgen de kriebels, bomen besluiten dat de kleur groen best passé is

Uiteraard kun je ook gebruik maken van filters om je herfstfoto’s

en het weer tovert de mooiste tinten licht om vast te leggen, al dan

een tikje dramatischer te maken. Grijsfilters om langere tijden te

niet op pittoreske plekjes.

realiseren bijvoorbeeld, polafilters om schittering tegen te gaan en

Dichterbij dan je denkt en qua sfeer geweldig in de herfst. Nog

de kleuren wat meer te verzadigen of verloopfilters om de lucht

steeds aangename temperaturen tot ver in november en een

Kleuren

wat te benadrukken. Let dan wel op dat je kwaliteitsfilters gebruikt.

waanzinnig licht gedurende de gehele dag. Niks geen

Herfst gaat over kleuren. Niet alleen die mooie rode blaadjes aan de

Niets is zo vervelend als ontdekken dat je foto’s minder scherp zijn

handschoenen mee maar een korte broek als het meezit. En nog

bomen maar ook het gouden ochtend- en avondlicht, de dieprode

dan gedacht omdat je op je kostbare hoogwaardige objectief een

lekker eten ook. Vliegen op Milaan of Bergamo met Ryanair en

wolkenbanden voor een naderende storm uit en de paarse schaduwen

stukje gekleurd plastic van een tientje gebruikt hebt. Of dat je

Easyjet of op Bologna, Pisa en Rome met Ryanair of Transavia.

die aan komen kruipen over natte velden tegen de avond. En na een

mooie lichtblauwe lucht paars is door een magentazweem in het

herfstbui verdiepen de tinten zich door het vocht op bladeren, stenen,

grijsfilter... Goede filters van optisch glas of goed optisch kunststof

wegen en heuvels. Een zongeblakerd zomerlandschap verliest kleur, in

kosten (veel) geld maar zijn het waard. Ze geven nauwelijks

de herfst wordt die kleur weer aangevuld. Daarom is het van cruciaal

kleurzweem, geven minder lichtverlies door een hoge

belang om bij herfstfotografie te weten wat je camera doet met het

lichtdoorlatendheid en veroorzaken minder tot geen

licht. Haal hem bij voorkeur van de automatische witbalans af en schiet

scherpteverlies, hinderlijke reflecties en/of flare door hun coatings.

met de instelling die het dichtst in de buurt ligt van wat je waarneemt:

Met een polarisatiefilter kun je niet alleen hinderlijke schittering

daglicht, schaduw, bewolkt weer of kunstlicht. Kom je er niet uit, koop

weghalen, maar ook wolkenluchten benadrukken of de kleuren

dan een witbalanslensdop en bepaal je witbalans met de hand in

wat verzadigen. Een vervelende eigenschap van een pola is echter

graden Kelvin voor het meest precieze resultaat. En schiet gewoon

dat deze filters op een (super)groothoek een wat onregelmatig

lekker in RAW en niet in jpeg, want dan kun je achteraf nog corrigeren

effect kunnen geven. Je ziet dan bijvoorbeeld in de lucht donkere

als je fout zat. Want de witbalans bepaalt of je wel of niet die

en lichtere delen ontstaan. Gebruik een polafilter dus het liefst niet

bijzondere sfeer te pakken hebt.

op extreme groothoeken.

Een automatische witbalans zal namelijk het opgenomen beeld altijd

Post processing

naar neutraal daglicht proberen terug te rekenen. Weg warme gloed

Het mooie van digitale fotografie is de software-trukendoos die we

tussen de bomen of paarsblauwe schemer! Omgekeerd kun je ook je

achteraf nog kunnen opentrekken om een beeld aan te passen. Je

witbalans bewust verkeerd instellen om de natuur een handje te

zult van een slechte foto geen goede kunnen maken, maar een

helpen. De instelling schaduw of bewolkt zal een warmer beeld

goede foto kun je wel perfectioneren. Lightroom biedt een snelle

opleveren dan daglicht. Dat scheelt weer een uurtje wachten...

en vrij directe mogelijkheid om je RAW-opnamen precies het
sausje te geven dat je voor ogen hebt, maar uiteraard kun je ook
Photoshop (Elements), CaptureOne, Paint Shop Pro of een ander

Toscane, wijngaard bij Montalcino. Halverwege oktober verandert de kleur van de
wijngaarden. De bladeren worden geel en dieprood voordat ze van de stokken vallen.
Canon EOS 10D met 70-200mm f/2.8. Belichting: 1/200sec. f/8, ISO 100.
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IJSLAND
IJsland is een wereld op zich en verdient eigenlijk meer dan “leuk
voor de herfst”. Licht, lucht, landschap en sfeer zijn uniek in alle
jaargetijden maar als de eerste vorst zijn intrede doet in oktober
wordt de lucht zo helder dat je beelden haast een driedimensionaal
effect krijgen. Doe de Golden Circle of een excursie naar
Snaefellsnes vanuit Reykjavik en verbaas je! Icelandair vliegt relatief
voordelig op Reykjavik. Met name de pakketreizen (stedentripje drie
dagen) en de fly & drives zijn aantrekkelijk. Wie alles zelf wil
uitvlooien kan ook met Easyjet via Londen Luton met een nachtje
over op het vliegveld. Kost hetzelfde als een tank benzine.

NORMANDIË
Het licht aan de kust is helder, de ochtenden zijn nevelig. Vanaf zee drijven de
herfstbuien richting de stranden. In Nor mandië combineer je indrukwekkende
kustlandschappen bovendien met uitstekend eten en drinken. Als je tenminste van
schaaldieren, vis en appelcider houdt.
Grofweg vijf uur rijden vanaf Utrecht.

Chateau Du Bec, bij Le Havre, Normandië, eind september. De oorspronkelijke foto leende zich
voor een wat HDR-achtige bewerking waarbij de lucht wat doorgedrukt is en met name de
structuur van het gebouw benadrukt wordt door met verscherpen, contrast en helderheid te
spelen in LR. let wel op dat je dit niet te heftig doet om vervelende oplichtende randjes langs de
contrasten te voorkomen. Nikon D300 met 17-55mm f/2.8. Belichting: 1/100sec. f/8, ISO 200.

Arromanches, Normandië op een wisselvallige dag. De volgende bui komt alweer opzetten
boven de restanten van de Mulberry-haven op het strand. Met een grijsverloop die dreiging nog
wat benadrukt en later met de computer nog wat zwaarder aangezet. Nikon D300 met 1755mm f/2.8. Belichting: 1/100sec. f/8, ISO 200.

Snaefellsnes, IJsland. Begin oktober is het al diep in de herfst op IJsland en dan komt het
licht dramatisch door de wolken als je geluk hebt. Het kerkje vangt het late middaglicht en
de donkere wolken boven de bergen op de achterrond zorgen voor extra drama. De
witbalans wel een beetje gefopt en op “bewolkt”gezet om de warme tint van het licht te
benadrukken. Canon EOS 10D met 70-200mm f/2.8. Belichting: 1/180sec. f/8, ISO 100.

De eerste sneeuw, Snaefellsnes, IJsland. De witte toppen vangen het licht en springen er uit
door de foto iets onder te belichten. Met de computer achteraf de voorgrond iets opgehaald.
Canon EOS 10D met 70-200mm f/2.8. Belichting: 1/350sec. f/6.7, ISO 100.

beeldbewerkingsprogramma gebruiken. Vrijwel alle filters zijn ook

vouw je om een boomtak of een hek en is net zo stabiel als een echte

digitaal achteraf toe te passen, met uitzondering van de effecten die

driepoot. En lukt het echt niet om een statief mee te nemen

polafilters en Big Stoppers opleveren. Een grijsverloop om de lucht te

onderweg, pak dan een niet te grote plastic boodschappentas, vul ‘m

benadrukken, en warmfilter om de sfeer wat te verdiepen of een

met zand of grind en gebruik die als basis. Maar zorg hoe dan ook voor

beetje trekken aan de schuifjes voor helderheid, contrast en schaduw/

stabiliteit onder je camera.

hooglicht om een HDR effect te simuleren: je doet het lekker achter je
bureau met een beker warme chocolademelk in plaats van op een

Locaties

winderige dijk in Noord-Holland. In dit kader is ook de NIK-

De mooiste herfstfoto’s maak je op een plek die jij mooi vindt. Dat kan

filtercollectie aan te bevelen. Gewoon gratis te downloaden via Google

in Canada zijn tijdens een indrukwekkende indian summer, of in het

en een grote aanwinst voor je nabewerkingsmogelijkheden.

park om de hoek waar de kastanjes in het avondlicht hun blad laten
vallen. Kinderdijk, Scheveningen, Veluwe of Terschelling: het maakt niet

Stabiliteit

uit waar je heen gaat zolang je het maar op het juiste moment doet.

Een ingebouwde stabiliser in je objectieven of je camera is leuk, maar

En denk daarbij ook eens aan het buitenland. Veel mensen komen na

er gaat niets boven echte stabiliteit: een statief. Een degelijk statief

de zomervakantie de grens niet meer over, maar waarom geen lang

zorgt voor rust in je fotografie. Zeker als je langere sluitertijden en

weekend naar Toscane, Sicilië, Schotland of Zwitserland? Of, doe eens

(verloop)filters wilt gaan gebruiken moet je niet gokken op de stabi

gek, IJsland? Zolang je maar ruim van tevoren boekt zijn al deze

van je apparatuur maar een driepoot inzetten. Dat hoeft niet direct een

bestemmingen relatief goedkoop te bereiken met een vliegtuig, zelfs

heavy duty carbonstatief met 22 kilo draagvermogen te zijn (wel aan

IJsland. Met de auto rij je in een paar uur naar de Ardennen,

te bevelen!), maar mag ook een compact en degelijk reisstatief zijn.

Normandië of de Elzas. Vrijdag heen, zondagavond terug en

Veel statieven zijn tegenwoordig ultracompact in te vouwen en de

ondertussen een setje foto’s maken waar je trots op kunt zijn. Niet

lichtgewicht carbonversies kosten gelukkig geen fortuin meer. Let wel

vergeten om wel een paar bomen te planten als CO2-compensatie!

even op met je handbagage, want niet alle vliegmaatschappijen staan
een statief toe in de cabine. Wat ook goed werkt is een Gorillapod. Die
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Tekst&foto’s: Michiel Mulder

27

