Subscribe

Past Issues

Translate

Foto Hans Heemskerk

RSS

Nieuwsbrief

Beter fotograferen - Een nieuwsbrief over betere foto's en de lol daarvan

Een nieuwsbrief over foto's maken? Foto's zijn toch om naar te kijken, niet om over te schrijven
lezen? Klopt, maar ik heb in de loop der jaren gemerkt dat veel (beginnende) amateurfotografen
met veel vragen zitten die ze kennelijk niet makkelijk beantwoord krijgen. Zéker als het om sport
en actiefotografie gaat. En ik deel mijn enthousiasme voor en kennis van die vorm van fotografie
graag.Dus maak ik elke maand, als dat lukt, een nieuwsbrief met tips & trucs. En foto's,
uiteraard. Doe je voordeel ermee, want fotograferen wordt nóg leuker als de resultaten beter zijn
En aarzel niet om mij 'lastig te vallen' met vragen (info@hansheemskerk.nl), ik beantwoord ze
graag.
Voor meer én hele andere foto's: www.fotohansheemskerk.nl.

Beter fotograferen - Sport- en actiefotografie, nieuwsbrief december 2018

November werd december ... Het dichten nam iets meer tijd in beslag. En nog iets met een
kerstboom ...
In deze nieuwsbrief:
1. Originele foto's maken? Kwestie van 'anders kijken'!
2. Wintersportfotografie: eigenlijk heel simpel.

Informatie over de oneindige instellingsmogelijkheden van je camera schuif ik even door naar de
volgende nieuwsbrief.
Voor originele foto's heb je (alweer) geen dure apparatuur nodig. En nee, je hoeft ook
geen extreme sporten te bezoeken of een helikopter te charteren. Goed kijken en je fantasie
gebruiken is meestal voldoende. Die fantasie zorgt ervoor dat je 'anders' gaat kijken. Een paar
voorbeelden uit de atletiek ter inspiratie; maar gebruik vooral je eigen fantasie en leef je uit!
Ander standpunt (1)

1/800 / f/4.0

Bij veel sporten levert afwijken van het standaard (staande) standpunt al meteen een heel ande
plaatje op. Bij deze foto, genomen tegen de binnenkant van de atletiekbaan aan, zorgt het laagde-grondse (liggende!) standpunt, in combinatie met het iets schuin houden van de camera, het
gebruik maken van de lijnen in beeld én de geringe scherptediepte, voor een vervreemdend,
spectaculair effect.
Ander standpunt (2)

1/640 / f/7.1

Kies ook eens voor een niet-frontaal standpunt. Bij speerwerpen is dat ook praktisch gesproken
een voordeel ...
Bij technische onderdelen waar het ook nog hard gaat, hordelopen bijvoorbeeld, levert zo'n
afwijkend standpunt vaak nuttige informatie op voor atleet en trainer; omdat een foto het beeld

bevriest, zijn de details van de technische beweging beter zichtbaar dan als je langs de baan sta
te kijken.

1/800 / f/4.0

Andere uitsnede
Een keuze die je al tijdens het fotograferen kan maken (inzoomen), maar die vaak achteraf bete
te maken valt: een andere uitsnede maken. Waardoor de foto een andere, meer spectaculaire
uitstraling krijgt. Elke sport heeft zo zijn kenmerkende details, als je die eruit licht, levert dat vaak
prachtige, originele platen op.

1/640 / f/5.0

Scherptediepte
Door voor een geringe scherptediepte te kiezen, kan je ook bij sportfotografie eenvoudig je
(hoofd)onderwerp eruit laten springen. Stel je laagst mogelijke diafragmawaarde in (= de groots
mogelijke diafragma-opening) en je scherpe onderwerp steekt mooi af tegen een onscherpe
achtergrond. Zo maak je van je actiefoto's bijzondere portretfoto's. Of van je portretfoto's (tijdens
de huldiging bijvoorbeeld) bijzondere 'actiefoto's' ...

1/1600 / f/2.8

1/500 / f/2.8
Dóórfotograferen!
Een tip die ik van een internationaal vermaard sportfotograaf kreeg voor sporten die 'langs je
heengaan': blijven fotograferen tot je onderwerp aan je voorbij is
gelopen/gefietst/geschaatst/gegaan. Dat levert vaak verrassend mooie (close-up-) beelden op.

1/800 / f/4.0

Dóórfotograferen geldt ook als er iets onverwachts gebeurt. Bij deze serie 'vergat' ik dat.
Waarschijnlijk omdat de op kop lopende en vallende atlete een schreeuw gaf ... Je ziet, ook als
fotograaf moet je stalen zenuwen hebben.

1/1000 / f/3

Overigens liep de onfortuinlijke atlete niet voor niets op kop: ondanks de valpartij liep ze dat een
ronde later weer; ze zou overtuigend winnen. Met een geschaafde knie, dat wel.

1/1000 / f/4.0

Wintersport
Vroeger, heel lang geleden, toen er nog zoiets bestond dat we nu analoge fotografie noemen (m
een rolfilmpje, dat ontwikkeld moest worden, zodat je negatieven had, waarvan je dan afdrukken
kon maken, en vergrotingen) was het fotograferen van winterse taferelen een onzekere zaak. D
intense aanwezigheid van witte sneeuw zorgde voor een vreselijke misleiding van je
belichtingsmeter, zodat je onderwerp doorgaans zwart bleef. Een paar stops 'overbelichten' en
vooral meerdere opnames maken, en dan hopen dat er een geslaagde afdruk bij zat ... Ik charg
een beetje, maar feit is dat je pas later kon checken of je de juiste correctie had gebruikt. De
techniek van het overbelichten is nu niet anders, maar tegenwoordig check je meteen en ter
plekke op je scherm of je (proef)opnames geslaagd zijn, je past eventueel nog wat aan en goed
belichte foto's zijn je resultaat (ik laat de mogelijkheden om achteraf, in de bewerking, nog
correcties aan te brengen hier onbenoemd; bovendien: een perfecte belichting meteen bij de
opname geniet altijd de voorkeur).

1/800 / f/6.3

De techniek om (met spotmeting) zeer nauwkeurig de lichtmeting van je onderwerp uit te voeren
staat tegenwoordig bij de modernste camera's overigens ook op een hoog niveau; in dat geval
hoef je bij dit soort situaties nauwelijks nog in te grijpen en te corrigeren. Maar de omstandighed
kunnen ook gecompliceerder zijn: veel wit om je heen, maar toch een donkere achtergrond. Eve
checken op je scherm blijft dan ook aan te raden. En als het op één uniek moment aankomt: che
de juiste belichtingsinstellingen voordat dat moment aanbreekt!

1/640 / f/5.6
En natuurlijk is er nog veel meer ...
Daarover dus meer in volgende nieuwsbrieven. Vragen/opmerkingen over specifieke
onderwerpen? Geef ze door via info@hansheemskerk.nl, ik beantwoord ze graag. Als ik kan ...
Maak intussen zoveel mogelijk mooie, bijzondere (actie)foto's, geniet van een fantastische
vuurwerkveilige jaarwisseling, geniet nog meer als je aan wintersport doet (en dat fotografisch
vastlegt) en maak er een kleurrijk 2019 van!

Beter fotograferen - Sport- en actiefotografie, de volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kan je eind januari verwachten. Daarin in elk geval aandacht voor de
oneindige instellingsmogelijkheden van je camera en hoe je daarbij toch je kalmte bewaart. En
voor de manier waarop je oog kan krijgen voor bijzondere details in een (sport)actie. En dus toc
weer die bijzondere foto kan maken ...
Heb je de vorige nieuwsbrief gemist en wil je die alsnog ontvangen? Geen probleem, geef maar
door (info@hansheemskerk.nl), dan mail ik hem.

Foto Hans Heemskerk is onderdeel van Heemskerk Multimedia: voor sterke tekst & bijzonder
beelden.
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