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NAT WEER IS NIET VERVELEND

SCHOTLAND
buiten het seizoen
Neist point met vuurtoren, Duirinish, Skye. Fujifilm X-T1 met 18-55mm f/2.8-4, 1/10 sec. f/8, ISO 400. Vanaf Gorillapod.

REIZEN SCHOTLAND

SCHOTLAND REIZEN

Trotternish vanaf de Quiraing, Skye. Fujifilm X-T1 met 18-55mm f/2.8-4, 1/80 sec. f/8, ISO 400. Grijsverloopfilter, vanaf Gorillapod.

Schotland. Land van licht, land van regen, land van indrukwekkende landschappen. Wat wil je als fotograaf nog meer? Maar Schotland is niet in ieder
seizoen even geschikt. De periode die bij ons als “grote vakantie” geldt, is eigenlijk
de minst interessante. Beter is het om te kiezen voor de herfst of de vroege lente.
Schotland is nat, dat is een feit. Omdat Groot-Brittanië

het gebied ten zuiden van Edinburgh tot aan de grens

nogal in de weg ligt voor buien en depressies die van

met Engeland al een stuk droger qua klimaat.

de Atlantische Oceaan op weg zijn naar Europa, valt er
relatief veel regen in dat land. Dat is een natuurwet: als

Nat is niet noodzakelijk vervelend

een lekker opgeladen regenwolk een berg tegenkomt

Maar nat weer is niet noodzakelijk vervelend. Behalve als

regent ie leeg. En Schotland ligt als eerste obstakel in

je denkt een fijne zomervakantie te houden in augustus

de route vanaf de Atlantische oceaan, daarom is het er

en het blijkt twee weken te dreinen van de nattigheid.

met name aan de noord- en westkust en op de eilanden

Augustus en september behoren samen met december

behoorlijk natter dan in Nederland. Overigens zijn het

en januari tot de nattere maanden in Schotland. Althans,

centrale deel van Schotland, rondom de Cairngorm

gemiddeld, want je kunt natuurlijk ook mazzel hebben. De

Mountains, de oostelijke delen richting Aberdeen en

drogere maanden zijn april, mei en juni. Qua zonneschijn
“The road to the Isles”, A828 bij Culcharron, Argyll. Opname met ochtendlicht. Nikon D300 met 70-210mm f/4-5.6, 1/500 sec. f/5.6, ISO 200.
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Kilchurn Castle, Loch Awe, Argyll. Fujifilm X-E1 met 18-55mm f/2.8-4, 1/17 sec. f/5.6, ISO 800. Grijsverloopfilter.

zijn die drie de maanden die er eveneens uit-

zomermaanden is het licht doorgaans saai.

springen. Juli is ook best redelijk, maar samen

Mijn persoonlijke voorkeur ligt bij november

met augustus heb je dan een ander probleem:

vanwege de kans op spectaculair licht en een

muggen. Het zomerseizoen is ook het seizoen

incidentele sneeuwbui. En omdat ik van nature

van de zogenaamde midgets: muggen van fruit-

lui ben en liever een mooie zonsopgang om

vliegformaat maar niet minder vervelende steek-

08.00 uur heb dan om 05.00 uur, maar dat

beestjes dan hun grotere familie. Het hoogte-

terzijde... Critici melden me vaak dat je in

punt van de muggenplaag ligt grofweg tussen

november maar zo weinig daglicht hebt in

eind juni en midden-september. Voor die tijd heb

Schotland, maar in praktijk is het aantal uren

je er minder tot geen last van, na die tijd ook niet.

met licht voldoende om spannende dingen

En om heel eerlijk te zijn heb ik liever af en toe

te doen met je camera. Met een gemiddelde

een bui op mijn pet dan een zwerm midgets

buitentemperatuur tussen het vriespunt en

die continu om mijn statief danst. Vandaar dat ik

de 10°C heb je doorgaans toch geen zin om

het liefst in november of mei naar Schotland ga.

lekker lang buiten in de regen te staan. Maar

Dan zijn die vervelende prikkers er tenminste

wat voor weer je ook treft, in Schotland kun je

niet en door het klimaat heb je wel vaak ver-

altijd fotograferen. In het najaar en voorjaar gaat

rassend weer. Wat de fotomogelijkheden alleen

namelijk bijna altijd de stelregel op dat als het

maar ten goede komt.

‘s ochtends regent, het ‘s middags opklaart of
andersom. Het regent eigenlijk nooit 24 uur

Dramatisch licht en
spectaculaire wolkenluchten

achter elkaar. En omdat buien doorgaans af-

Want zeg nu zelf: je gaat niet naar Schotland

licht de hele dag door. Ideale omstandigheden

vanwege die lekker warme, zonovergoten

voor fotografen!

gewisseld worden met opklaringen, wisselt het

dagen met strak blauwe lucht. Toch? Je wilt
wolkenluchten waarvan zelfs Ruysdael alleen

Vliegticket boeken, auto huren
en gaan

maar gedroomd kan hebben. Dat betekent

Hoe doe je dat, zo buiten de schoolvakanties?

de herfst of het vroege voorjaar want in de

Nou heel simpel: vliegticket boeken, auto huren

het liefst dramatisch licht en spectaculaire

Middaglicht, Loch Laggan, Grampian Mountains. Fujifilm X-T1 met 90mm f/2, 1/4.000 sec. f/5, ISO 400.
82

83

REIZEN SCHOTLAND

SCHOTLAND REIZEN

• Fujifilm X-T1 body met L-grip

WAT ZIT ER VOOR
EEN VLIEGTUIGTRIP
IN DE TAS NAAR
SCHOTLAND?

• Fujifilm X-E1 reservebody met L-grip
• Fujifilm XF 23mm f/1.4 R + zonnekap
• Fujifilm XF 56mm f/1.2 R + zonnekap
• Fujifilm XF 90mm f/2 R LM WR + zonnekap
• Fujifilm XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS + zonnekap
• Nissin i40 flitser
• Lader met UK-stekker
• Op/Tech Rainsleeve
• Gorillapod SLR Zoom met Novoflex minibalhoofd
• 84.5 grijsverloopfilter medium en ND 4 grijsfilter
• En uiteraard een lading geheugenkaartjes en
twee extra accu’s

Totaalgewicht: 5,5 kilo,
wat nog een paar kilo ruimte
laat in de handbagage voor een
extra trui en een tandenborstel.
Kilmaluag telephone box, Trotternish, Skye. Fujifilm X-T1 met 23mm f/1.4, 1/80 sec. f/8, ISO 400.
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Sligachan Bridge, Cuillin Hills, Skye. Fujifilm X-T1 met 23mm f/1.4, 1/150 sec. f/4, ISO 400. Grijsverloopfilter.

en gaan. Er is geen excuus dat het allemaal zo duur

keer een midweek of weekend Schotland te boeken

is, want mijn laatste trip kostte me inclusief vlucht,

om puur en alleen te gaan fotograferen.

autohuur en huisje op Skye slechts 375 euro voor
vier dagen. Het enige dat ter plekke nog afgerekend

Schotse wildernis

moest worden was benzine en maaltijden, maar als

Hoe leeg Schotland ook is, je bent meestal nooit

je een zelf-catering cottage huurt kun je gewoon naar

helemaal alleen. Althans, niet als je de toeristische

de supermarkt. Het verdient wel aanbeveling om met

highlights pakt tijdens je fototrip. De laatste tien jaar

een fotomaatje (of meerdere) te gaan, want dan dalen

is de toeristische industrie behoorlijk stevig ontwikkeld

de kosten per persoon.

en daardoor vind je zelfs in Schotland hier en daar

Easyjet vliegt iedere dag op Edinburgh vanaf Schiphol,

verrassend goede cappuccino en is ook het eten

en dat kost een paar tientjes als je op tijd boekt. Ryanair

verder geëvolueerd dan lamb chops met green peas

doet hetzelfde vanaf Weeze (D) en Charleroi (B). KLM

en mashed potatoes. Sterker nog: er zijn supermarkten

heeft zelfs meerdere vluchten per dag vanaf Schiphol

24/7 open op sommige toeristische locaties. En op

op Edinburgh, maar is wel een tikje duurder dan voor-

de bekende plekken als Glen Coe, Rannoch Moor,

noemde twee prijsbeukers. FlyBe vliegt zelfs recht-

Eilean Donan Castle en op eilanden als Mull en Skye

streeks op Inverness als je direct wat noordelijker

zul je ook in het meest niet-toeristische seizoen nog

het land wilt binnenkomen en KLM heeft ook nog

wel fotografen tegenkomen die hetzelfde doen als

Aberdeen als bestemming voor de liefhebbers. Deze

jij: gebruik maken van de stille perioden van het jaar.

beide opties zijn echter niet echt goedkoop. Vanaf

Anders wordt het in het noorden en op de buiten-

Edinburgh en Glasgow zit je in een paar uur in de

Hebriden, waar je soms de hele dag echt niemand

Highlands en als je stevig doortrapt ben je in een halve

tegenkomt, zoals in Sutherland. Zorg daarom dat je

dag aan de westkust: Oban is ruim drie uur rijden en

altijd voldoende te eten en te drinken meeneemt en

Skye is vijf uur sturen vanaf Edinburgh. Uiteraard kun je

bij iedere benzinepomp je tank volgooit, want

ook de boot pakken vanuit Europoort (P&O Ferries naar

Schotland is en blijft hier en daar nog steeds een

Hull) of IJmuiden (DFDS Seaways naar Newcastle) en je

niemandsland. Er zijn plekken waar je telefoon echt

eigen auto meenemen. Dat heeft als voordeel dat er

geen bereik heeft en de dichtstbijzijnde telefooncel

veel meer apparatuur mee kan dan met het vliegtuig,

10 km lopen is. De laatste wildernis in Europa is wat

maar als nadelen dat je langer onderweg bent en de

geflatteerd, maar het komt in de buurt.

Zonsopgang, Loch Glascarnoch, Easter Ross. Fujifilm X-E1 met 18-55mm f/2.8-4, 1/160 sec. f/8, ISO 400. Vanaf Gorillapod.

prijs fors hoger ligt. Niettemin: niets houd je tegen een
Passing Place, Loch Bad a’Ghaill, Inverpolly Nature Reserve, Sutherland. Fujifilm X-E1 met
18-55mm f/2.8-4, 1/55 sec. f/8, ISO 200.
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The Storr en Loch Fada, Trotternish, Skye. Fujifilm X-T1 met 56mm f/1.2, 1/120 sec. f/8, ISO
400. Grijsverloopfilter.
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Glen Coe, Lochaber. Fujifilm X-E1 met 18-55mm f/2.8-4, 1/70 sec. f/13, ISO 400. Polafilter, vanaf Gorillapod.

“The White Cottage”, Glen Coe, Lochaber. Fujifilm X-E1 met 18-55mm f/2.8-4, 1/60 sec. f/8, ISO 200. Grijsverloopfilter.

Apparatuur

Ook een no-brainer als het om materiaal gaat: een paar

Wat neem je mee naar een land als Schotland? Ach, dat

grijsverloopfilters en eventueel een polarisatiefilter.

hangt vooral af van je eigen fotostijl, maar voor land-

Dramatische luchten boven een dreigend landschap

schappen zijn een groothoek(zoom) en een lichte tele

zijn met een grijsverloop net even prettiger in beeld te

aan te bevelen. Vergeet trouwens niet om extra accu’s

brengen omdat je je contrastomvang op die manier beter

mee te nemen, want bij lage temperaturen ga je vlotter

kunt beheersen. Een polafilter verzadigt de winterkleuren

door je stroom heen dan normaal. Voor tussentijds op-

van het landschap en gaat schittering tegen. Best fijn

laden is een reisstekker of een autolader een must. De

langs een riviertje of diepglanzend loch.

UK heeft andere stopcontacten dan het vasteland!

Last but not least: neem regenkleding mee. Niet alleen

Belangrijk is ook een statief. In de handbagage wordt

voor jezelf, maar ook voor je camera. Een Rainsleeve

een volwassen driepoot helaas wat lastig meenemen

weegt niets en neemt opgevouwen geen ruimte in,

vanwege gewicht en afmetingen, maar ook omdat niet

maar kan op locatie het verschil betekenen tussen een

alle vliegmaatschappijen een statief in de handbagage

verdronken camera en spectaculaire stormopnamen.

toestaan vanuit veiligheidsoogpunt. Een handig alternatief

Dat je een waterdichte fototas of -rugzak meeneemt is

is dan een Gorillapod SLR-Zoom. Compact, allround en

niet meer dan logisch...

kan drie kilo gewicht dragen. En je vouwt hem probleem-

Tekst & foto’s: Michiel Mulder

loos om een hek of een boomtak, of je zet hem op het
dak van je auto.
Ardvreck Castle en Quinag, Loch Assynt, Sutherland. Fujifilm X-E1 met 18-55mm f/2.8-4, 1/125 sec. f/8, ISO 200.
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