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De nacht start bij de zonsondergang en duurt tot de ochtend nadien bij zonsopgang. 
Tijdens deze periode wilt dat zeggen dat je een lange nacht hebt . De zon gaat reeds onder om half 5 in 
de late namiddag en komt weer op om 8h30. Tijd genoeg voor wat nachtfoto's. 
 
Laten we eerst starten met de zonsondergang. 
Kies een plek waar je de zonsondergang wil fotograferen. 
Zorg dat je er een half uur op voorhand bent zodat je voldoende tijd hebt om je apparatuur te installeren. 
Zo kan je foto's nemen van een oranje gloed tot een blauwige foto na zonsondergang. 
 
Voor bovenstaande foto's heb ik gekozen voor de verbindingsbrug van Duffel. 
 
Wat heb ik mee? 
 
Ik neem mijn statief mee en een draadontspanner of afstandsbediening of als laatste gebruik ik de timer. 
Aangezien je minder licht hebt, ga je met langere sluitertijden werken. 
Zowel op een smartphone als op je spiegelreflex. 
Om dan een scherpe foto te nemen, is het belangrijk om op statief te werken. 
 
Eeen draadontspanner of  afstandsbediening zorgt ervoor dat de trilling bij het afdrukken ook vermindert. 
 
 
Welke apparatuur neem ik mee? 
 
Je kan een smartphone gebruiken met optie nacht, maar zorg dat je dat statief bij hebt. 
Als je kiest voor de spiegelreflex, heb je qua lenzen tal van keuze. 
Maak op voorhand de keuze wat je net in beeld wilt brengen. 
Detail of een cityscape....  
In het geval van bovenstaande foto heb ik een 24-70mm genomen op 70mm, f11 en 15 seconden 
belicht. 
 
Wat betreft de smartphone is het beter te kiezen om je te verplaatsen, ipv in te zoomen.  
Bij het inzoomen ga je meestal kwaliteit verliezen. 
 



De foto zal vnl afhangen van je voorbereiding. 
Wat voor weer gaat het zijn? Wanneer gaat de zon onder? 
En heel belangrijk waar gaat de zon onder? 
 
Er zijn een aantal apps die je hiervoor kan gebruiken. 
 
 
 
Zo gebruik ik accuweather. Deze app geeft een heel gedetaillerd overzicht van de 
weersomstandigheden. Het hoeft niet altijd droog en zonnig te zijn. 
Kleed je warm aan en ga op pad! 
Regen en wolken kan iets extra geven in je foto. 100% wolkendek daarnetegen kan weer 
een zeer saaie lucht geven. 
Het is wat zoeken en experimenteren, maar de mooiste foto's maak je meestal na een 
onweer of flinke regenbui. 
 
 



Als je de zonsopgang wil fotograferen is het natuurlijk ook wel belangrijk dat je weet waar de zon 
net onder gaat. In het geval van de brug van Duffel, zal het belangrijk zijn aan welke kant je op het 
jaagpad staat tov de burg. 
Hiervoor gebruik ik de app 'Sun Surveyor'. Voor plaatsen die je minder goed kent kan het wel 
handig zijn. 
Via deze app weet je precies waar je je toestel moet naar richten. 
 
 



Het allerbelangrijkste is proberen en experimenteren. 
Zoek jezelf een locatie en bereid je voor om een zonsondergang te 
fotograferen. 
Als de zon weg is, blijf even door fotograferen. 
Je gaat al snel merken dat na de zonsondergang het blauwe uurtje 
start vooraleer de nacht volledig zijn intrede doet. 
 

Succes!! 


