
VUURWERK FOTOGRAFEREN

10 TIPS VOOR HET FOTOGRAFEREN VAN VUURWERK 

01. Fotografeer vanaf statief 
Als je vanaf statief fotografeert kun je met een lage ISO waarde blijven fotograferen. Dit levert 
kwalitatief betere foto’s op dan wanneer je het vanuit de hand probeert met een hoge ISO 
waarde. De kans op bewegingsonscherpte is ook direct verdwenen. Beeldstabilisatie moet 
uitgezet worden als je vanaf statief fotografeert. 

02. Gebruik geen filters 
Het gebruik van camera filters (zoals een UV filter of polarisatiefilter) is af te raden. Zeker bij UV 
filters zie je met nachtfotografie soms vreemde lichteffecten die een foto kunnen verpesten. Het 
is dus beter om geen camera filters te gebruiken. 

03. Stel handmatig scherp 
Scherpstellen in een donkere lucht gaat meestal niet, omdat de camera geen (of te weinig) 
contrast ziet. Het is daarom beter om handmatig scherp te stellen. Stel de scherpstelafstand in 
op oneindig wat je kunt doen door op een onderwerp in de verte scherp te stellen. Dit kun je 
eventueel doen met de autofocus waarna je de scherpstelling op handmatig zet.  



04. Let op de instellingen 
De ISO waarde kan op de laagste stand (meestal ISO 100) als je vanaf statief fotografeert. Om 
mooie bogen van het uiteenspattende vuurwerk te zien heb je een iets langere sluitertijd nodig. 
Je kunt 0,5 tot 5 seconden als uitgangspunt gebruiken. Indien je vanuit de sluitertijdvoorkeuze 
(S of Tv stand) fotografeert zal de camera zelf een bijpassend diafragma kiezen. Eventueel kun 
je met de belichtingscompensatie de foto nog lichter / donkerder maken.  

Als je vanuit de manuele stand (M) fotografeert moet jezelf het diafragma instellen. Blijf naar de 
belichtingsmeter kijken om een indicatie te krijgen of de belichting goed is. Stel eerst de 
gewenste sluitertijd in (dit bepaalt hoe groot de strepen worden) en pas tenslotte het 
diafragma aan zodat de belichtingsmeter ongeveer in het midden uitkomt. 

05. Afstandsbediening? Fotografeer vanuit bulb 
Als je een afstandsbediening hebt kun je vaak de ontspanknop op de afstandsbediening 
vastzetten (gaat helaas niet bij de kleine infrarood afstandsbedieningen). Bulb is bij de meeste 
camera’s in te stellen vanuit de M-stand (soms zit er een B-stand op het programmawiel voor 
bulb). Draai de sluitertijd naar 30 seconden en draai nog iets verder. Als het goed is verschijnt 
er bulb in plaats van een sluitertijd. 

Vanuit bulb bepaal jijzelf de sluitertijd zolang de ontspanknop ingedrukt blijft. Als de camera 
op een donkere lucht gericht is kun je de sluiter openzetten. Net nadat het vuurwerk 
uiteengespat is stop je de opname.  

Deze manier van fotograferen werkt alleen als je donkere lucht fotografeert en niet in combinatie 
met verlichte gebouwen. Er is dan kans dat de gebouwen overbelicht raken. 

06. Zet de ruisreductie uit 
Steeds meer camera’s hebben een ruisreductie waarbij eventuele ruis door de camera uit de 
foto gehaald wordt nadat de foto gemaakt is. Nadeel is dat het maken en verwerken van de 
foto dan 2x zolang duurt. Om geen enkel moment te missen is het aan te raden om deze 
functie uit te zetten. 

07. Zoom niet te ver in 
Je weet nooit van te voren waar het vuurwerk uiteenspat. Hoe verder je inzoomt, hoe kleiner de 
kans dat het vuurwerk binnen het te fotograferen beeld valt. Om die reden kun je beter iets 
wijder fotograferen. Met een brandpuntsafstand van 50mm kun je goed fotograferen. Achteraf 
kun je eventuele donkere lucht nog van de foto afsnijden. 
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08. Maak met name foto’s aan het begin 
Je maakt de beste vuurwerkfoto’s als het afsteken van het vuurwerk net begonnen is. Hoe meer 
vuurwerk er afgestoken wordt, hoe meer rook er in de lucht blijft hangen. Als de rook voor 
uiteenspattend vuurwerk zit levert dat minder mooiere foto’s op en is het alsof er een waas in 
de foto zit. 

09. Weet van te voren waar je ga staan 
Zorg ervoor dat je van te voren weet wat een goede locatie is om vuurwerkfoto’s te maken. Kijk 
of je goed uitzicht hebt en of er geen mensen voor je kunnen gaan staan. (indien je alleen het 
vuurwerk op de foto wilt hebben). Kijk ook van te voren wat de windrichting is. Als de rook op 
je afkomt krijg je snel te maken met het probleem wat bij tip 8 beschreven stond. Het is dus 
beter om ergens te gaan staan waar de rook juist van je wegwaait. 

10. Fotografeer vuurwerk met mensen op de voorgrond 
Als je mensen op de voorgrond hebt staan kan dat een mooi effect geven aan de foto. De 
mensen zullen als silhouetten in de foto komen, maar dat maakt zo’n foto juist leuk. Zolang de 
achtergrond licht genoeg is zullen de mensen duidelijk zichtbaar zijn.
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Wil jij nog meer leren over fotografie? 
Onze fotografie blog staat vol met fotografie tips, video’s over fotografie/fotobewerking en 
mooie foto’s. Kijk dus snel verder, want er is altijd wel iets over fotografie en fotobewerking te 
leren. Volg ons ook via Facebook en Twitter voor exclusieve tips en aanbiedingen. 

NAAR DE FOTOGRAFIE BLOG >> 

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE >> 

VOLG ONS VOOR MEER TIPS

http://www.derooijfotografie.nl/fotografie-blog/?utm_source=Whitepaper%20Vuurwerkfotografie&utm_medium=email&utm_content=Fotografie%20Blog&utm_campaign=Whitepaper%20Vuurwerkfotografie
https://www.facebook.com/derooijfotografie/
https://twitter.com/Mark_de_Rooij
http://www.derooijfotografie.nl/fotografie-blog/?utm_source=Whitepaper%20Vuurwerkfotografie&utm_medium=email&utm_content=Fotografie%20Blog&utm_campaign=Whitepaper%20Vuurwerkfotografie
http://www.derooijfotografie.nl/cursus/online-fotografie-cursus/?utm_source=Whitepaper%20Vuurwerkfotografie&utm_medium=email&utm_content=Online%20Fotografie%20Cursus&utm_campaign=Whitepaper%20Vuurwerkfotografie
http://www.derooijfotografie.nl/fotografie-blog/?utm_source=Whitepaper%20Vuurwerkfotografie&utm_medium=email&utm_content=Fotografie%20Blog&utm_campaign=Whitepaper%20Vuurwerkfotografie
https://www.facebook.com/derooijfotografie/
https://twitter.com/Mark_de_Rooij
http://www.derooijfotografie.nl/fotografie-blog/?utm_source=Whitepaper%20Vuurwerkfotografie&utm_medium=email&utm_content=Fotografie%20Blog&utm_campaign=Whitepaper%20Vuurwerkfotografie
http://www.derooijfotografie.nl/cursus/online-fotografie-cursus/?utm_source=Whitepaper%20Vuurwerkfotografie&utm_medium=email&utm_content=Online%20Fotografie%20Cursus&utm_campaign=Whitepaper%20Vuurwerkfotografie

