
10 tips voor het fotograferen van de maan 
 

De maan is een typisch voorbeeld van een object dat bijna elke fotograaf wel eens probeert 
vast te leggen. Het is gelukkig ook helemaal niet zo moeilijk als het misschien op het eerste 
gezicht lijkt. In dit artikel een aantal tips om mooie foto's van de maan te maken! 

 
1. Bepaal zelf de belichting 
Bij het fotograferen van de maan kun je de instellingen niet aan je camera overlaten. De maan 
is namelijk een felle witte bal aan een verder pikzwarte hemel. Je camera probeert 
automatisch een gemiddeld belichting op basis van deze twee extremen. Hierdoor eindig je 
meestal met een uitgebeten maan op een alsnog pikzwarte achtergrond. 
 
Sluitertijd 
In tegenstelling van wat je gewend bent wanneer je 's nachts fotografeert hoef je helemaal 
geen superlange sluitertijden te hanteren. De maan is namelijk behoorlijk lichtsterk! Vaak is 
1/100ste of 1/160ste een prima sluitertijd. Bij lange sluitertijden zal de maan juist bewogen 
op de foto komen te staan door de rotatie van de aarde. Dat gebeurd sneller dan je denkt. 
 
Diafragma 
Het diafragma heeft voor de scherptediepte op deze afstanden helemaal geen effect. Wel is 
het slim je diafragma iets dicht te knijpen. Elk objectief is dichtgeknepen immers scherper dan 
volledig open. Een diafragma voor f/8.0 is daarom best geschikt. 
 
Lichtgevoeligheid 
Om de beste ruisvrije foto's te krijgen zet je de lichtgevoeligheid van je camera op de laagste 
stand, dus 100 of 200 ISO.  
 
RAW 
Geen instelling voor je belichting, maar wel op je camera; het is slim om in het RAW formaat 
te fotograferen. Hierdoor houdt je de meeste beeldinformatie over voor de nabewerking van 
de foto. Door je foto's in RAW op te slaan in plaats van Jpeg kun je achteraf nog het meeste 
uit je nabewerking halen. 

 
2. Handmatig scherpstellen 
Stel handmatig scherp en zet in principe je objectief op 'oneindig'. In de praktijk kun je vaak 
nog iets voorbij 'oneindig' draaien bij het scherpstellen (dit wordt zo gemaakt zodat je ook bij 
temperatuurverschillen nog de oneindig stand kunt bereiken). Je moet dan vaak net een klein 
tikje terug. Bekijk dus zeker ook het beeld door de zoeker om te zien of de maan echt scherp 
is. Een handige tip is het gebruik van live-view. Tijdens het gebruik van live-view kun je op de 
meeste camera's op het beeld inzoomen en zo heel nauwkeurig scherpstellen. Gebruik de live-
view functie niet al te lang, je sensor wordt hier warm van en kan daardoor meer ruis gaan 
geven. 

 
 



3. Dichterbij met een teleobjectief 
Een goed (super)teleobjectief is gewenst voor het maken van een goede maanfoto. Het 
objectief moet voldoende beeldkwaliteit bieden om de maan scherp en met details op je 
sensor te kunnen projecteren. Heb je bijvoorbeeld alleen maar een 200mm objectief dan kun 
je eventueel gebruik maken van extenders om dichter bij de maan te kunnen komen. Ook is 
het natuurlijk goed mogelijk om een foto flink te croppen nadat je de foto hebt gemaakt. Zeker 
als je de foto alleen maar online wilt tonen dan kun je behoorlijk bijsnijden. Heb je zelf geen 
mooi teleobjectief? Deze zijn vaak te duur om aan te schaffen voor dit soort sporadische 
gevallen, maar huren kan een mooie oplossing zijn. Een (redelijk) betaalbare optie is de Sigma 
150-500mm. Voor zo'n 900 euro koop je een enorm teleobjectief waarmee je aardig dicht op 
de maan kunt komen. 

 
4. Gebruik een statief 
Bij voorkeur een stevig statief. Doordat je zult werken met een zo'n groot mogelijke telelens 
wordt elke trilling uitvergroot. Je kunt een statief vaak verstevigen door je fototas aan het 
statief te hangen. De betere statieven hebben hiervoor een haak tussen de drie benen. 
Eventueel kun je twee statieven gebruiken; eentje onder het objectief en eentje onder je 
camera. Je bent op deze manier welk wat minder flexibel met de compositie van je foto, maar 
je voorkomt trillingen nog beter. 

 
5. Draadontspanner of timer 
Gebruik bij voorkeur een draadontspanner voor het maken van de foto. Zo sluit je elke trilling 
uit. Heb je geen draadontspanner? Kies dan voor de timerfunctie van je camera. Gebruik niet 
de twee seconden stand, maar de volledige tien seconden om zo veel mogelijk trillingen te 
voorkomen. 
 

6. Filters van je objectief 
Om reflecties te voorkomen is het slim eventuele filters van je objectief te halen. Een extra 
laag glas (het filter) op je objectief kan snel zorgen voor reflecties of flare. Dat kan soms 
'dubbele manen' opleveren, vooral bij goedkopere filters. Daarnaast is het slim om de 
zonnekap van je objectief te gebruiken om invallend licht zo veel mogelijk te beperken. 

 
8. Meer dan de maan 
Leg ook de omgeving vast om de foto interessanter te maken. Zeker als je al een paar 
maanfoto's geschoten hebt kan het onderwerp best snel saai worden. Door de omgeving mee 
te laten spelen kun je jouw maanfoto interessanter maken om naar te kijken. Het is wel best 
moeilijk om de omgeving op een mooie manier mee te laten doen. De meeste mooie foto's 
die je hiervan ziet zijn fotobewerkingen waarbij een foto van de maan in een andere nachtfoto 
geplaatst is. De maan is dan meestal veel groter afgebeeld dan deze in werkelijkheid is. Niet 
heel realistisch wellicht, maar het kan wel een mooi eindresultaat opleveren. 
 

 

http://www.photogear.nl/apparatuur/objectief/sigma/150-500mm_f5-6_3_apo_dg_os_hsm.html
http://www.photogear.nl/apparatuur/objectief/sigma/150-500mm_f5-6_3_apo_dg_os_hsm.html


9. Het juiste tijdstip 
 
Het uiteindelijke resultaat is ook erg afhankelijk van de situatie op het moment van de foto. 
Het is dus slim om er voor te zorgen dat je op het juiste moment de foto gaat maken. De 
helderheid van de lucht, de felheid van het maanlicht, de grootte van de maan zijn allemaal 
omstandigheden die steeds anders zijn. Wacht dus op het juiste moment. De omstandigheden 
kunnen snel veranderen. Zie je een mooie maan, ga die dan gelijk vastleggen, voordat je het 
weet ziet het er weer geheel anders uit. Wanneer je de maan aan het fotograferen bent zul je 
merken hoe snel de aarde draait en hoe snel jouw ideale moment weer voorbij is. De maan 
staat op sommige tijden in het jaar dichter bij de aarde en ook is de lucht is gedurende de 
winter vaak helderder dan in de zomer. Allemaal puntjes om rekening mee te houden als je 
de perfecte maanfoto wilt maken. Een handige tool om te zien hoe en waar de maan staat is 
The Photographers Ephemeris. Je kunt de maan het beste fotograferen terwijl deze zo hoog 
mogelijk staat. De afstand die het licht dan aflegt door de atmosfeer is dan het kortste. 
Hierdoor heb je de minste verstoring. Uiteraard is dit lastiger wanneer je ook de omgeving wilt 
meenemen. Eventueel kun je er voor kiezen om twee foto's te maken en later de maan in je 
'omgeving' te plakken. 

 
10. Geen volle maan 
De maan is vaak mooier om te fotograferen wanneer deze niet helemaal vol is. Volle maan 
betekent namelijk dat het zonlicht er recht op staat; daardoor heb je geen schaduwen en 
wordt de maan erg 'plat'. Wanneer de maan niet helemaal vol is zie je, door de schaduw, veel 
meer van de kraters op de maan. Ook wordt de ronding van de maan veel duidelijker en kun 
je in het eindresultaat beter zien dat het een bol is en geen platte schijf. 
 

http://photoephemeris.com/

