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• Tips

• Tricks

• Ervaringen & Discussie

Vogels in de vlucht fotograferen



Onderzoek vooraf:
• Welke vogels gaan we fotograferen?
• Kennen we hun gewoonten?
• Gaan we voor ‘bevriezen’ of gaan we voor ‘beweging’
• Hoe is het weer?
• Welke lichtomstandigheden zijn er?

Voorbereiding:

Observeren gewoonten:
• Vliegpatronen
• Zitplekken
• Opstijgrichting m.n. bij grote soorten Op Waarneming.nl kun je alvast kijken 

welke vogels in een bepaald gebied 
verblijven



Bevriezen of beweging

Mogelijke Instellingen bij “Bevriezen”:
• Sluitertijd tussen 1/2000 & 1/4000sec
• Diafragma tussen f/5.6 en f/8.0
• ISO ‘automatisch’
• Correctie lichtmeting + 1 á 2 stops

 Afhankelijk van de hoeveelheid licht
 Testfoto geeft antwoord

Het verschil bij het fotograferen van
“Beweging” of “Panning cq mee-trekken”

• Sluitertijd tussen 1/50 & 1/250 sec.

• Let hierbij op de houding:
• Armen tegen het lichaam (steun)
• Draaien met het lichaam!



Voorkomen van silhouetten
Als gevolg van lichtmeetmethode

Silhouetten van vliegende vogels 
ontstaan door meestal door het hoge contrast

Voorkomen van silhouetten:
• In de ‘M’ stand: handmatig 1 á 2 stops over 

belichten
• In de ‘Automatische’ -stand, belichting corrigeren 

met + 1 á 2 stops
• In de ‘AV of S’ –stand, belichting corrigeren met + 

1 á 2 stops
• Of de lichtmeetmethode aanpassen naar 

‘Spotmeting’



Overige instellingen

Transportmodus:

Gebruik bij voorkeur de 
repeteerstand

Gebruik daarbij ‘H” High speed

Stabilisator modus:

Stabilisatie ‘Aan’
Bij meetrekken stabilisatie in mode ‘2’

Bij voorkeur zon in de rug

• Vogel wordt goed belicht
• Geen onverwachte schitteringen

Gedrag:

Vlak voor opstijgen laten vogels vaak 
wat vallen, ‘pooping’

Compositie:

• Let op de achtergrond
• Houdt de vogel achter in je beeld

Focuspunten



Waar?

Wanneer?

Kraaijenbergse Plassen



Vragen?

Heel veel Succes!
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