
Thema “lange sluitertijden” II

zondag 10 januari 2016

Zeelandbrug vanaf Colijnsplaat



Fotograferen met lange sluitertijden
We gaan proberen om de bewegelijke delen zoals bewegend water en 
bewegende lucht bij het maken van de foto “uit te smeren” met ND-filters. Je krijgt 
dan een wat minimalistisch landschap. Compositie bij zo’n minimalistisch beeld 
krijgt nog meer nadruk. Probeer op grond wat je ziet eerst in je foto “vorm” te 
geven. Kijk vervolgens of je op grond van de lichtomstandigheden een sluitertijd 
kunt krijgen die niet zo kort is (lage ISO, kleiner diafragma). Bereken vervolgens 
wat de sluitertijd zou moeten zijn met het filter dat je wil gebruiken. Diegenen met 
een 1-2-3 stops-filter kunnen maximaal een 5 stops verlenging van de sluitertijd 
krijgen. Sluitertijd manueel instellen.Focus ook op manueel zetten na focussering 
Filter er voor doen. Opname maken met afstandsbediening en het resultaat 
beoordelen met het histogram. Evt. sluitertijd iets aanpassen.  



Locaties: Colijnsplaat en Veerse Meer
Wij zullen eerst naar Colijnsplaat gaan om daar opnames te maken van de 
Zeelandbrug. Daarna verplaatsen we naar het Veerse Meer omgeving 
Vrouwenpolder om daar opnames te maken van bijvoorbeeld fuiken. 



Twee foto’s van fuiken in Veerse Meer 

Foto links met een sluitertijd ~ 80 sec, rechts 1/20 sec 



Getijden Oosterschelde
10 januari:

laagwater [cm]: 08.05 u -135 NAP

hoogwater [cm]: 14.12 u   179 NAP

Zonsopgang: ~ 08.47 u



Foto-uitrusting
Standaardlens, telelens, evt groothoeklens

ND-filters (zowel verloop als normale ND-filters) en polarisatiefilter

Afstandsbediening

Statief (na gebruik thuis afspoelen en drogen)

Warme, winddichte kleding, handschoenen, wandelschoenen of laarzen



Sateliet opname Colijnsplaat met richting zonsopgang



Sateliet opname Veerse Meer met richting zonsopgang



Coördinatie
1. Ontmoetingspunt Colijnsplaat:

Oost-Zeedijk, Colijnsplaat (west van Zeelandbrug)

Parkeren langs de weg ter hoogte van een “trappad” over de dijk

2. Ontmoetingspunt Veerse Meer

Vrouwenpolderseweg (N57) ter hoogte van Banjaardstrand (1 km van Vrouwenpolder)

Parkeren aan de oostzijde (parkeerplaats “Veerse Meer”)

Vertrek Prinsenplein: 08.30 uur

Reistijden: Zundert-Colijnsplaat: ~ 1 u; Colijnsplaat-Veerse Meer: ~ 20 min; Veerse Meer - Zundert: 1 u 15 min

Totale reisafstand: ~ 200 km




