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Superleuk dat je dit e-book hebt gedownload via www.fotograferenindenatuur.nl. 
 
NOORDERLICHT, het is magnifiek! 
 
Misschien heb je het al eens gezien en wil je nog een keer gaan om het mooi vast te leggen. 
Of staat het noorderlicht op de lijst van dingen die je ècht nog eens zou willen meemaken? 
 
In dit e-book deel ik met jou de 7 belangrijkste lessen die ik leerde door het fotograferen 
van het noorderlicht. Zodat jij prachtige natuurfoto’s kunt maken. 
 
Veel inspiratie toegewenst! 
 
Toine Westen 

HOI ! 



  



 
 
Ik ben Toine Westen en ik vind het superleuk om mensen, die graag in de natuur 
fotograferen, te begeleiden in hun creatieve ontwikkeling. Zodat zij prachtige foto’s maken 
die precies laten zien wat zij willen vertellen. 
 
Mijn specialisatie is natuur- en landschapsfotografie, dus ik ken de uitdagingen die 
daarbij komen kijken. Mijn ervaring zet ik in bij de begeleiding van mijn deelnemers tijdens 
workshops en fotoreizen. 
 
Het noorderlicht vind ik fascinerend en de aantrekkingskracht van dit natuurverschijnsel 
heeft me al vele reizen naar het hoge noorden opgeleverd. Graag deel ik met jou de 7 
belangrijkste lessen die ik over fotografie geleerd heb aan de hand van mijn 
noorderlichtfoto’s, maar… 
 
Pas op! Noorderlicht werkt verslavend ;)  

WIE IS TOINE? 



  



 
De eerste keer dat ik het noorderlicht zag was ik compleet overweldigd. Ik had hier al zo 
lang naar uitgekeken, toch wel zenuwachtig of we het te zien zouden krijgen tijdens onze 
reis. En nu was het er echt! 
 
Ik vergat alles wat ik wist over fotografie en dat leverde me de foto hiernaast op. Het 
noorderlicht staat erop, maar daar is dan ook wel alles mee gezegd. De foto is niet scherp, 
de horizon scheef en over de compositie zullen we het helemaal maar niet hebben. 
 
TIP 1. 
GENIET eerst van dit bijzondere schouwspel, zonder je druk te maken over foto’s. Het is 
mystiek en adembenemend. Laat het op je afkomen en ervaar het met volle teugen.  
 
Kun je echt de verleiding niet weerstaan om foto’s te maken? Zorg dan dat je van 
tevoren goed bent voorbereid, zodat je zo kort mogelijk met je camera bezig bent. En ga 
het liefst met iemand op pad die al een keer het noorderlicht heeft gefotografeerd.  

LES 1. GENIET 



  



 
 
Het noorderlicht komt en gaat wanneer het wil. Soms houdt het uren lang aan en soms 
is het maar enkele minuten te zien. Aan de hand van de voorspellingen kun je wel een 
inschatting maken, maar wanneer het er precies is, weet je nooit van tevoren.  
 
’s Avonds elke keer even naar buiten dus. Zie ik daar een vage groene gloed? Even een 
testfoto maken. Ja, het lijkt wat te zijn. Snel alle spullen pakken en naar buiten. 
 
Verwijder vooraf de filters van je objectieven! Frank, een vriend van me, kwam er helaas 
te laat achter dat een UV-filter in combinatie met het noorderlicht afschuwelijke ringen in je 
foto’s kan geven, zoals hiernaast pijnlijk zichtbaar is. 
 
TIP 2. 
BEREID JE GOED VOOR en zorg dat alle spullen die je nodig hebt klaarliggen: camera 
met het goede objectief, opgeladen accu’s, lege geheugenkaartjes, statief, etc. 

LES 2. BEREID JE GOED VOOR  



 
 
 

  



 
 
Het is belangrijk dat je weet hoe je camera werkt, ook in het donker. Doordat het 
noorderlicht meestal niet zo fel is, heb je lange sluitertijden nodig. Je moet je camera dus 
niet alleen kunnen instellen, maar ook op een statief kunnen zetten in het donker.  
 
Het kost ongeveer een kwartier om je ogen te laten wennen aan het duister. Wennen 
aan licht gaat in een paar seconden. Dus als je een zaklamp gebruikt, moeten je ogen 
daarna opnieuw wennen. In deze gewenningstijd zie je het noorderlicht minder goed! 
 
TIP 3. 
OEFEN thuis met het maken van nachtfoto’s. Op die manier krijg je het in het donker 
instellen van je camera in de vingers. En het levert alvast voorpret op voor je reis! 
 
Heb je toch licht nodig? Gebruik dan een zwak rood lampje. Daar hebben je ogen minder 
last van. 

LES 3. OEFEN 



 
 
 

  



 
 
Op een avond met prachtig noorderlicht was ik lekker aan het fotograferen. Goed 
scherpgesteld, belichting in orde, mooie compositie. Maar opeens begon het noorderlicht 
zich te verplaatsen… 
 
Boven ons hoofd barstte het spektakel los. Ik wist niet hoe snel ik m’n camera moest 
verzetten om dit magnifieke schouwspel in mijn foto’s te vangen. Maar bij het verzetten 
van m’n statief merkte ik niet dat ik de scherpstelring raakte… 
 
Onscherpe foto’s waren het resultaat. Gelukkig realiseerde ik me na een paar opnamen 
dat ik de scherpte nog moest controleren. Dat was m’n redding! 
 
TIP 4. 
CHECK je foto’s even op het schermpje achterop de camera, ook na het verplaatsen van 
je statief. Zijn ze scherp, belichting goed en compositie in orde? Mooi, ready to go! 

LES 4. CHECK 



 

 
 
 

  



 
 
Het noorderlicht is altijd anders. Groen, rood, paars. Een stabiele band in het noorden, 
snel bewegende gordijnen, stralen boven je hoofd, aan en uit flikkerende velden van licht. 
De variatie is gigantisch. En als het echt losbarst, weet je soms van gekkigheid niet meer 
waar je je camera op moet richten… 
 
De instellingen van je camera moet je dus ook aanpassen aan de variërende intensiteit 
van het licht. En natuurlijk is het ook interessant om verschillende composities te proberen. 
Je kunt bijvoorbeeld een element uit de omgeving in je foto’s opnemen als referentiepunt, 
maar dat hoeft natuurlijk niet.  
 
TIP 5. 
EXPERIMENTEER met verschillende belichtingsinstellingen en composities. Wat de ene 
keer werkt, kan de volgende keer onder- of overbelichte foto’s opleveren. En ook 
gedurende één avond kunnen de instellingen flink verschillen! 

LES 5. EXPERIMENTEER 



 
 
 

  



 
 
Nadat ik het noorderlicht al een aantal maal in het hoge noorden had gezien, leek het 
me tof om het ook eens in Nederland te fotograferen. Hier is het helaas wel een heel 
zeldzaam verschijnsel. Maar goed, ik hou van een uitdaging! 
 
En ja hoor, het was zover… de omstandigheden leken gunstig te worden die avond. Wij 
op pad en vanuit Leiden naar Groningen gereden om onze kansen te optimaliseren. Hmm, 
mist aan de horizon en geen klap te zien :( 
 
Nog een poging een half jaar later. Een klein beetje resultaat, zoals je hiernaast kunt 
zien. Maar dit is dus duidelijk “work in progress” :) 
 
TIP 6. 
DAAG JEZELF UIT en fotografeer iets wat je anders niet zo snel zou fotograferen. Kies 
iets waar je je tanden in kunt zetten. 

LES 6. DAAG JEZELF UIT 



 
 
 

  



 
 
Het noorderlicht fascineert me al jaren. Het leek me fantastisch om een keer te zien, 
maar ik dacht dat het heel zeldzaam was. Toen ik me er meer in ging verdiepen bleek dat 
er best een redelijke kans is om het te zien, als je maar weet waar je naartoe moet. Dat was 
het moment dat ik begon om mijn eerste noorderlichtreis te plannen. 
 
Wat was er allemaal nodig voor zo’n reis? Een goede locatie, de juiste timing in het jaar, 
een plek om te slapen, een donkere omgeving én leuke dingen om overdag te doen.  
 
Verslavend, dat noorderlicht! Ik ging voor het eerst in 2009, daarna heb ik het één jaar 
zonder weten vol te houden en sindsdien ga ik ieder jaar :) 
 
TIP 7. 
DROOM over wat je graag zou willen fotograferen en zet dit vervolgens om in ACTIE! 
Als je niets onderneemt, blijven je dromen gewoon dromen en worden ze geen realiteit. 

LES 7. DROOM 



 
 
 

  



 
 
Deze 7 tips heb ik je gegeven in het kader van het noorderlicht. Maar ze zijn toe te passen 
op alle vormen van fotografie. Ik zet ze hieronder nog even voor je op een rijtje: 
 
TIP 1: GENIET van wat je ziet. Daar worden je foto’s beter van. 

TIP 2: BEREID JE GOED VOOR, zodat je die ene foto op het juiste moment kunt maken. 

TIP 3: OEFEN vooraf, zodat je tijdens dat speciale moment geen tijd hoeft te verprutsen. 

TIP 4: CHECK je foto’s na het instellen van je camera. Dat voorkomt teleurstelling achteraf. 

TIP 5: EXPERIMENTEER met verschillende instellingen en composities en verras jezelf. 

TIP 6: DAAG JEZELF UIT en doe eens iets anders dan je altijd doet. 

TIP 7: DROOM en bedenk wat de eerste stap is om hier realiteit van te maken. Zet die stap! 

DE 7 BELANGRIJKSTE LESSEN 



 
 
 

  



 
 
Heb je wat aan de tips in dit e-book gehad? 
En ken je anderen die ook graag fotograferen in de natuur?  
Stuur ze dan onderstaande link even door, zodat zij ook dit e-book kunnen aanvragen. 
 
www.fotograferenindenatuur.nl/tips 
 
Heb je zelf de smaak te pakken? 
En zou je graag meer willen leren over natuur- en landschapsfotografie? 
Meld je dan aan voor de eerstvolgende gratis online training via: 
 
www.fotograferenindenatuur.nl/webinar 
 
Heel veel fotografieplezier! 
Toine

DE VOLGENDE STAP 
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