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     KonA, HAwAII 
‘Groene zeeschildpad (Chelonia Mydas) en de 
koekop (Naso Lituratus). Schildpadden zien er 
altijd vreemd uit als ze zwemmen’
Details: Canon EOS 5D met Canon EF 15mm 
f2.8 fisheye bij f9 en 1/200s, ISO 100, met flitser
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Wondere waterwereld

We duiken de diepte in en 
maken kennis met de wondere 

waterwereld. Lees verder 
en leer alles over highspeed 
onderwateractie, dromerige 
waterlandschappen en alles 

daar tussen in.

wondere  
water 

wereld
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BIGFEATURE4 wondERE wATERwEREld

UppER BEAvER cREEK wATERvAl, oREGon
De gevallen bladeren lijken in een draaikolk gevangen. Deze poel is veroorzaakt door een 
beverdam. Het water draait eerst enkele keren rond alvorens het over de dam stroomt. Kevin 
gebruikte een Singh-Ray Vari-ND filter op volle sterkte om de lange sluitertijd te kunnen 
toepassen zodat de beweging in het water mooi naar voren komt. 
details: Canon EOS 1Ds Mark II met Canon 24-70mm lens bij 27mm en f22, 30s, ISO 100. 
Singh-Ray Vari-ND op volle sterkte.

8

McwAy wATERvAl, BIG sUR, cAlIFoRnIë
Het prachtige kleurverloop heeft een dromerig effect. 
details: Canon EOS 1Ds met Canon 24-70mm lens bij 28mm en f22, 5s, ISO 100. Singh-Ray 
3-stops grijsverloopfilter.

8

MEsA wATERvAl, IdAHo
Regenbogen zie je vaak naast een waterval, ze geven je foto extra sfeer.
details: Canon EOS 1Ds met Canon 24-70mm lens bij 64mm en f22, 2s, ISO 100. Circulair 
polarisatiefilter, Singh-Ray neutraal verloopfilter.
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Wondere waterwereld

Water: een eigenaardige materie die leven op 
aarde mogelijk maakt. Een aangename 
eigenschap van water is dat het buitengewoon 
fotogeniek is, zeker wanneer je eenmaal weet 
hoe je met de situaties moet omgaan. Water, 

voorkomend in veel verschillende gebieden en toestanden, levert 
prachtige foto’s op, met resultaten die onalledaags en verrassend 
kunnen zijn. 

Kevin Ebi
Watervallen: naast de zee is het misschien wel het meest 
voorkomende waterhoudende onderwerp voor fanatieke fotografen. 
Niet vreemd: ze zijn prachtig, maar tegelijkertijd is het een enorme 
uitdaging om ze correct te fotograferen. Kevin Ebi is een 
professioneel fotograaf met een liefde voor watervallen. Hij heeft 
jaren van oefening achter de rug waarin hij werkte aan het 
perfectioneren van zijn fototechniek. ‘Hoe groter; hoe beter’, zul je 
misschien denken, wanneer het aankomt op een indrukwekkende 
foto van een waterval. Kevin: “Torenhoge watervallen vind je niet 
naast de deur. Maar sfeervolle, kleinere situaties kunnen ook goede 
foto’s opleveren. Een aantal watervallen van niet meer dan een paar 
meter hoog zorgden voor mijn favoriete foto’s. Groter is niet altijd 
beter.” Op het moment dat Kevin een reis naar een waterval 
voorbereidt, gebruikt hij het internet om informatie in te winnen. 
“Watervalfanaten lijken veel op vogelaars. Er zijn websites te vinden 
met informatie over watervallen overal ter wereld. Daar maken 
liefhebbers lijsten waarop ze al hun bevindingen bijhouden, vaak 
vergezeld van foto’s. Velen besteden ook tijd aan het uitzoeken van 
topografische kaarten, waarbij ze nieuwe watervallen proberen te 
ontdekken door de data op de kaart goed te bestuderen. Houd hier in 
gedachten dat dit het werk is van natuurfanaten, niet van 
natuurfotografen. Een waterval die er maar suf uitziet op zo’n 
website, kan in een ander seizoen, op een ander moment van de dag 
of vanuit een andere hoek veranderen in een adembenemend stukje 
natuurpracht. Zoals ik al zei hoef je niet de wereld over te reizen om 
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KEvIn EBI 
web: www.livingwilderness.com 
“Ik begon zo’n tien jaar geleden met 
fotograferen, zonder enige pretentie 
om er mijn werk van te maken. Ik 
kocht een digitale compactcamera en 
een stapel handboeken. Ik maakte veel 
wandeltochten en wilde mijn vrienden 

wel eens laten zien waar ik zoal kwam. Al snel begon men mij om 
afdrukken te vragen. Ik bouwde een kleine website en weldra 
stroomden de orders binnen. Die website is uitgegroeid tot 
livingwilderness.com, een online-onderneming waar ik mijn prints 
verkoop. Regelmatig wordt mijn werk afgedrukt in boeken en 
tijdschriften. Mijn foto’s zijn gebruikt voor zowel wijnreclames als 
auto-advertenties. De beste leerschool is bij je slechte foto’s nagaan 
hoe het geslaagde foto’s hadden kunnen worden. Digitale camera’s 
helpen daarbij: het hele proces is sneller, makkelijker en vaak ook 
goedkoper.

1 Gebruik een statief
Water moet bewegen, niet je camera. Alles in je beeld moet scherp 
zijn, enkel in het water mag beweging zitten.

2 Gebruik lanGe sluitertijden
Een halve seconde of meer. Bij de meeste watervallen is dat een 
uitstekende techniek om wat beweging in het water weer te geven.

3 let op reGenboGen
Wanneer de zon schijnt en er nevel is, is de kans op een mooie 
regenboog groot.

4. Houd je camera drooG
Gebruik een microfiber doekje voor je lens en houd je camera zo 
droog mogelijk.

5. Wees niet banG om zelf nat te 
Worden
Soms is het meertje aan de voet van een waterval het beste 
standpunt. Wees niet bang voor natte voeten maar pas op jezelf en 
je materiaal. 

dE EXpERT

mooie watervalfoto’s te maken: ook kleine watervallen hebben genoeg te 
bieden. Kijk op kaarten, websites en vooral in wandelboeken. Op die 
manier vind je al snel een aantal fotospots op niet meer dan een paar 
uur rijden van waar je je bevindt. Ga op onderzoek uit: je weet nooit wat 
je tegenkomt.”

Meer water leidt niet altijd tot betere foto’s, zo legt Kevin uit: 
“Sommige watervallen zijn veel fotogenieker wanneer er weinig water 
stroomt. Running Eagle Falls in Montana, VS, is zo’n waterval. In de 
volksmond heet die Trick Falls. Een stuk stroomopwaarts gaat een deel 
van het rivierwater een tunnel in, die in het midden van de waterval 
uitkomt. In de zomer is het deel water dat door de tunnel stroomt groter 
dan het deel water dat van de waterval afkomt. Dit resulteert in een 
waterval die breed is aan de onderkant, en smal aan de bovenkant. 
Wanneer de rivier vol is blijft de tunnelwaterval verborgen.” Wanneer je 
houdt van reizen, adviseert Kevin een trip naar IJsland. “Ik heb nog 
nooit een land bezocht met zoveel watervallen en bovendien is het de 
plek waar je de grootste waterval van Europa vindt: Dettafoss. De 
Gullfoss, ook wel Gouden Waterval genoemd, is zo mogelijk nog 
indrukwekkender. Het wordt je meteen duidelijk waarom ze één 
waterval Godafoss hebben genoemd: de Waterval van de Goden.”

Watervalfotografie is niet zonder uitdagingen, maar enige planning 
kan ervoor zorgen dat je de grote obstakels weet te ontwijken. Kevin: 
“Als je wilde watervallen fotografeert is de kans groot dat je camera nat 
wordt. Neem een badmuts, zo een die je in de badkamers van hotels 
vindt, en doe ‘m over je camera. Wees zelf echter niet bang om nat te 
worden. Soms is het beste punt een kreek, onderaan de waterval. In de 
Rocky Mountains stond ik eens in een kreek, een half uur lang, terwijl 
ik genoot van de opkomende zon boven de waterval. Het was de beste 
spot ooit, al bevroren mijn voeten zowat. Het was het meer dan waard.”

In de buitenlucht is belichting altijd een uitdaging. Watervallen zijn 
echter extra lastig. “Wanneer het licht niet gelijkmatig is, is de kans 
groot dat je foto mislukt. Watervallen vind je vaak in bossen en 
ravijnen, waar je te maken krijgt met onverwachte schaduwen die je 
foto kunnen verpesten. Zodoende is het verstandig om aan het werk te 
gaan op bewolkte dagen of in volledige schaduwgebieden. Direct 
zonlicht heeft ook zo zijn voordelen, wanneer je bijvoorbeeld de 
regenbogen in de nevel wilt vastleggen. Wanneer er veel nevel rondom 
een waterval hangt en de zon schijnt, moet je goed opletten. 
Regenbogen vormen zich in een hoek van 42 graden vanaf de schaduw 
van je hoofd. Je moet dus goed om je heen kijken om ze te ontdekken. 
Strek je armen uit, spreid je vingers, raak met je duimen de schaduw 
van je hoofd en beweeg tot je vingers zich boven de nevel van de 
waterval bevinden. Wanneer de omstandigheden goed zijn kun je 
prachtige foto’s maken.“

De regel van derden, die voor veel onderwerpen geldt, gaat ook op 
voor het fotograferen van watervallen. “Deze regel zegt kort door de 
bocht dat je onderwerp zich niet centraal in je foto moet bevinden. 
Denk een raster in je beeld waarmee je je foto horizontaal en verticaal in 
drieën deelt en zorg dat je onderwerpen zich op de punten bevinden 
waar je denkbeeldige rasterlijnen elkaar kruisen. De top van de waterval 
en de plekken waar het water breekt op uitstekende rotsen zijn de 
gebieden waarop je je moet concentreren. Verzet je tegen de verleiding 
om je beeld te vullen met alleen maar water. Doe je het toch, dan zullen 
al je foto’s op elkaar gaan lijken. Probeer te variëren: laat de waterval 
zien in de omgeving waarin hij zich bevindt. Dat is tevens een mooie 
manier om de kijker de mogelijkheid te geven om het beeld te plaatsen. 
Een tweede optie is om in te zoomen op één detail in de omgeving.”

Wat betreft belichting is het vinden van de juiste sluitertijd het 
grootste karwei. Kevin: “Watervallen worden vaak gefotografeerd met 
een relatief lange sluitertijd: ongeveer een halve seconde. Zo vang je 
wat beweging in het water: het geeft je beeld een serene uitstraling. 
Een halve seconde is een goed uitgangspunt. kortere sluitertijden 
kunnen individuele waterdruppels vastleggen. Wanneer je de kracht 
van een waterval wilt benadrukken, kies dan voor een snelle sluitertijd 
en bevries zo alle waterstromen terwijl ze naar beneden razen. Bij 
grotere watervallen pakt deze aanpak goed uit: het geeft een krachtig 
beeld. Gebruik hiervoor een stevig statief. Denk ook aan de juiste 
filters als je in zonlicht werkt met langere sluitertijden. Soms is zelfs 
de kleinste diafragma-opening niet genoeg. Een polarisatiefilter kan 
uitkomst bieden, maar een grijsfilter werkt zo mogelijk nog beter.”

RocKy 
MoUnTAIns, 

MonTAnA
Een aantal watervallen 

voegen zich samen, nabij 
de Logan Pass in het Glacier 

National Park, Montana. 
In de achtergrond zie je 
verschillende pieken: de 

Mount Gould en de Mount 
Siyeh.

details: Canon EOS 1Ds 
Mark III met Canon 16-35mm 

lens bij 30mm en f11, 
3,5s, ISO 100. Singh-Ray 

grijsverloopfilters: 2-stops 
en 3-stops met een hard 

verloop. 
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Kennis van de onderwaterwereld is onontbeerlijk: als je geen kennis 
hebt van de natuur zul je veel dieren niet eens herkennen. En als je 
de dieren kunt herkennen dan helpt het om te weten wat ze eten of 
waar ze graag mee samenleven. Zo kun je gerichter zoeken. Ik werk 
meestal samen met mijn vriendin die goed is in het opsporen van 
beestjes. Die kan ik dan weer fotograferen.” 

“Wanneer ik wil werken met een groothoek is de fisheyelens 
veruit favoriet. De typerende vertekening doet er onder water 
minder toe dan boven water. Dit omdat er in de onderwaterwereld 
nauwelijks rechte lijnen voorkomen en je niet met een horizon te 
maken hebt. Een ander voordeel van de fisheyelens is de kortste 
focusafstand waardoor je je onderwerp heel dicht kunt benaderen 
en toch de hele omgeving op de foto kunt krijgen. Dat brengt ons op 
het volgende probleem: het uitlichten. Onderwater verdwijnen 
kleuren naarmate je dieper duikt en om de oorspronkelijke kleur 
terug in je beeld te brengen moet je met de witbalans gaan spelen 
(net zoals in je hoofd dat met de kleurbeleving gebeurt). Je kunt ook 
kunstlicht meenemen, in de vorm van flitsers of lampen. Mijn 
voorkeur gaat uit naar flitsers. Het is de kunst om iets mooi uit te 
lichten zodat er een goede balans tussen omgevingslicht en 
kunstlicht ontstaat.”

Een hekel punt blijft de prijs: onderwaterapparatuur is en blijft 
prijzig spul: “Camera’s en lenzen zijn duur, maar de 
onderwaterhuizen, poorten, flitsers, flitsersarmen en zoomringen 
zijn nog duurder. Mijn Hugyfot onderwaterhuis is een 
middenklasser en die kost kaal al 2500 euro. Dus zonder poorten 
flitsaansluitingen en wat andere extra opties. Als ik op reis ga voor 
een reportage heb ik een leuke tweedehandsauto aan apparatuur bij 
me.” 

Buiten dat hoeft niemand te denken dat dit een specialisme is, 
weggelegd voor slechts enkele abnormaal getalenteerde fotografen 
in deze wereld: “Net als bij ‘gewone’ fotografie zijn er goede en 
minder goede fotografen, maar dat is natuurlijk voor een groot 

BIGFEATURE4 wondERE wATERwEREld
Udo van Dongen 

Udo van Dongen begon eerst met duiken en vervolgens met 
fotograferen. De resultaten die zijn eerste compactcamera met 
onderwaterhuis opleverden smaakten direct naar meer: “Binnen een 
jaar verving ik mijn Ixus 400 voor een Canon G5 die meer 
instelmogelijkheden had. Na een paar jaar schafte ik een Nikon D200 
aan met een bijpassend onderwaterhuis van Hugyfot. Voor de 
belichting maak ik gebruik van een tweetal INON Z-240 
onderwaterflitsers die via een Heinrich Weikamp iTTL-converter 
worden aangestuurd.”

Om een goed onderwaterfotograaf te worden, moet je verschillende 
eigenschappen trainen: “Wanneer je je toelegt op macrofotografie 
moet je geduld kunnen opbrengen. Maar het geduld zoals je dat bij 
natuurfotografie boven water moet hebben kun je je onder water niet 
permitteren. Simpelweg omdat je beperkt bent in de tijd die je onder 
water kunt doorbrengen. Dit is ondermeer afhankelijk van de grootte 
van je fles perslucht en de diepte: tien minuten voor bijvoorbeeld een 
diep scheepswrak en twee uur in ondiep en lekker warm water. 

8
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Udo vAn 
donGEn 
web: www.udovandongen.com

Udo van Dongen is woonachtig in 
Delft en is milieukundige van 
opleiding. Hij werkt parttime als 
onderzoekstechnicus bij de 

afdeling Biotechnologie van de Technische Universiteit Delft. De rest 
van de tijd timmert hij aan de weg als freelance 
onderwaterfotograaf en is vast medewerker bij DuikMagazine waar 
hij veel publiceert. Daarnaast heeft zijn werk ook in andere media 
gestaan, zoals de Volkskrant, het Algemeen Dagblad en diverse 
(internationale) tijdschriften. 
“Ik begon met fotograferen in de Oosterschelde, waar ik ieder 
weekend te vinden was. Het doorgaans beroerde zicht leerde om 
goed om gaan met slechte omstandigheden voor onderwater-
fotografie. Ik heb altijd mijn intuïtie gevolgd bij mijn fotografie.“
        

1 Wees een Goede duiker
Zorg dat je een bekwame duiker bent die kan duiken zonder er bij 
na te hoeven denken, zodat je niets kwetsbaars kapot maakt.

2 less is more
Minder is meer; probeer rust te creëren door storende elementen 
uit je beeld te laten, waardoor je onderwerp beter tot zijn recht 
komt.

3 stel kWaliteit boven kWantiteit
Ga niet voor een zo hoog mogelijke score van zoveel mogelijk 
onderwerpen maar doe liever één ding goed in plaats van een 
heleboel dingen half, met de gedachte dat je het bij de 
postprocessing allemaal wel op zal lossen.

4 Wees zelfkritiscH
Blijf kritisch op jezelf: het kan altijd beter, denken dat je er al bent is 
funest voor je ontwikkeling.

5 speel met licHt
Je zult veel met kunstlicht werken (al dan niet gecombineerd met 
omgevingslicht) waardoor jij als fotograaf degene bent die dat 
controleert: hier ligt een stuk creatieve ruimte waar je gebruik van 
kunt maken. Streef niet een zo natuurlijk mogelijke belichting na.

dE EXpERT

8

© Udo van Dongen 

8

nooRwEGEn  
Scheepswrak
details: Nikon D200 bij 10mm en f7, 1/60s, ISO 250

8
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AUsTRAlIE
Esperance Townjetty

details: Nikon D200 bij 10mm 
en f9, 1/250s, ISO 200.
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analoge Nikono onderwatercamera’s. Olympus heeft ook digitale 
compactcamera’s die van zichzelf al waterdicht zijn tot een diepte 
van tien meter. Ga je voor een compacte mik en klik camera, dan 
kun je de set uitbreiden met externe flitsers op flitserarmen die 
veelal optisch aangestuurd worden en diverse voorzetlenzen die je 
onderwater kunt verwisselen zodat je tijdens de duik zowel 
groothoek- als macrofotografie kunt toepassen. Wil je een 
spiegelreflex mee onder water nemen, dan zul je naast een 
onderwaterbehuizing ook een geschikte poort moeten kopen voor 
iedere lens. Voor macrofotografie volstaat een poort met een plat 
glas aan de voorzijde en voor groothoek zul je een domepoort (met 
bol glas aan de voorzijde) moeten aanschaffen. Dit is nodig om 
onder water dezelfde hoek te houden als boven water en om andere 
vertekeningen te voorkomen. Laat je hierover goed inlichten: hier 
worden veel fouten mee gemaakt.”

Vervolgens is het tijd om over de belichting na te denken: “Je gaat 
met een of meerdere flitsers werken, die moeten op flitserarmen 
staan. Hiervoor kun je kiezen uit systeemflitsers in een speciale 
onderwaterbehuizing of amfibieflitsers die speciaal ontwikkeld zijn 
voor onderwatergebruik. In bijna alle gevallen wordt in ieder geval 
een van je flitsers elektrisch aangestuurd. Om een TTL-
functionaliteit te bereiken zul je het digitale TTL-signaal van je 
camera (merkafhankelijk) om moeten zetten met behulp van een 
zogenaamde TTL-converter. Zo bereik je een ‘ouderwets’ analoog 
Nikonos TTL-signaal. Gebruik je een systeemflitser die ontworpen 
is voor jouw DSLR, dan heb geen TTL-converter nodig. Maar er zijn 
ook veel fotografen die ervoor kiezen om hun flitser(s) volledig 
manueel te bedienen.”

Het is natuurlijk een wens om volledig beroepsmatig als 
onderwaterfotograaf te werken, maar Udo blijft realistisch: “De 
markt is klein en de concurrentie is groot. Meer publiceren in 
andere bladen dan alleen de duikbladen lijkt me wel geweldig. Dit 
omdat veel mensen nauwelijks notie hebben van de schoonheid die 
deze wereld onder water herbergt. Het zou mooi zijn wanneer men 
eens beseft dat we op dit moment erg slecht met onze 
onderwaterwereld omgaan. Als we zo doorgaan valt er over niet al te 
lange tijd wellicht weinig meer te genieten. Wanneer ik dit besef 
onder mensen wil kweken zou ik er goed aan doen de plekken te 
fotograferen waar de schade, veroorzaakt door ons mensen, 
duidelijk zichtbaar is. Maar dat is natuurlijk wel een stuk minder 
leuk om te doen...”

Paul Scharff
Wanneer je je fotografische horizon verder wilt verbreden, kijk je 
uit naar andere waterrijke gebieden die de natuur te bieden 
heeft. Voor Paul Scharff bestaat de voorbereiding voorafgaand 
aan een dag fotograferen uit: “Locatie-onderzoek, afhankelijk 
van hoe bekend ik ben met de omgeving. Wanneer ik een gebied 
goed ken, laat ik het wat meer op z’n beloop. Als ik ergens voor 
het eerst kom, zoek ik uit waar ik het beste kans maak op 

BIGFEATURE4 wondERE wATERwEREld

JAcK EnGlIsH 
web: www.jackenglish.com

Jack English is professioneel 
surffotograaf en woont in Encinitas, 
Californië, VS. Hij is gespecialiseerd in 
actie- en lifestyle surffotografie, maar 
ook locatie en advertentiefotografie 

ligt in zijn vakgebied. Sinds ‘92 werkt de man professioneel, hij 
fotografeerde voor talloze tijdschriften en klanten als DC Shoes, 
O’Neill, Osiris, Quicksilver, Reef en Ribcurl. Jack fotografeert vanaf 
het vasteland, maar ook vanaf een boot, jetski en helikopter. “Ik 
ben eens bijna verdronken. Het gebeurde toen ik de ‘pipeline’ in 
Oahu, Honolulu fotografeerde. Toch kan ik zeggen dat ik de 
grootste golf heb vastgelegd die ooit bedwongen is.”

1 ken je GereedscHap
Op het water is het ruw: geen rustige werkplek. Zorg dat je je 
camera kent, dat vergemakkelijkt je werk aanzienlijk.

2 ken de oceaan en de Golven
Op die manier kan alle aandacht uitgaan naar het maken van 
foto’s.

3 Wees een Goede zWemmer
Wanneer je goede foto’s wilt maken, moet je je hoofd boven 
water kunnen houden.

4 ken Goede surfers
Integreer in de surf community en zorg dat ze jou leren kennen. 

5 stel kWaliteit boven kWantiteit 
Klanten hebben niets aan honderden foto’s die maar zo-zo zijn. Ze 
zijn enkel geïnteresseerd in een select aantal goede foto’s. 

dE EXpERT

“Het geduld zoals je dat bij natuurfotografie boven water 
moet hebben kun je je onder water niet permitteren”

© Robert Thompson 
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deel door smaak bepaald. Als je echter om wat voor reden dan 
ook niet kunt duiken houdt het natuurlijk direct op.”

Onder water is genoeg te beleven, zo weet Udo: “Overal waar het 
bruist van het leven bij een zicht vanaf een meter of anderhalf ga ik 
graag fotograferen. Temperatuur maakt me niet uit want daar kun 
je je op kleden. Het is wel fijn als er niet teveel golfslag en stroming 
staat.”  Zo zijn er een aantal voorvallen die grote indruk maakten. 
Vooral mooie momenten, soms ook spannende: “Een duik waar ik 
met veel plezier aan terugdenk is die bij Manta Alley op Komodo in 
Indonesië in het najaar van 2008, waar we tussen een stuk of 
vijftien mantaroggen (2 tot 5 meter lang) doken. Ze scheerden op 
volle snelheid langs ons. Een ander prachtig en zeer memorabel 
onderwatermoment beleefde ik zeer recentelijk tijdens mijn eerste 
duik op Antarctica: ik stak mijn hoofd onder water en vlak voor mijn 
neus zoefden pinguïns vlak voor me voorbij. Vastleggen kon niet, 
omdat ik te water ging met een macrolens. Zelfs wanneer ik de 
goede lens had gehad was het nog verdomd moeilijk geweest: een 
pinguïn onder water heeft nog het meest weg van een torpedo die 
alle kanten op schiet.”

Benarde situaties doen zich ook voor: “Het eerste dat me te 
binnen schiet is mijn tweede duik op Antarctica: we werden 
opgewacht door een joekel van een zeeluipaard. Naast de orka dé 
toppredator van Antarctica. Op zich zouden ze geen gevaar moeten 
zijn voor duikers tijdens het Antarctische najaar omdat ze dan hun 
buik volgevreten zouden hebben. Toch werd het zeeluipaard na 
verloop van tijd wel erg opdringerig, waardoor de rillingen over mijn 
lijf liepen en ik na een kwartier niet wist hoe snel ik het water uit 
moest. Mijn gevoel bleek niet helemaal onterecht. Het dier begon 
even later zachtjes te bijten in een van de vinnen van een andere 
duiker. Dat kan betekenen dat ze je als ‘speelkameraadje’ ziet.” 

Een onderwaterfotograaf kan niet zonder een duikbril, een 
snorkel en een paar vinnen. Die zijn in de duikwinkels te koop. 
Maar hoe verder? “Je hebt een onderwaterhuis nodig voor je camera, 
tenzij je een zogenaamde amfibiecamera koopt zoals de oude 
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© Simon Plant

© Simon Plant
© Jack English 

donAvon 
FRAnKEnREITER
“Een foto van Donavon Frankenreiter, 
genomen op de Galapagos eilanden terwijl ik 
zelf dreef op een drijfplank. Ik gebruik een SPL 
behuizing om mijn camera te beschermen”
details: Canon EOS 20D met Canon 85mm 
lens bij f8, 1/1000s, ISO 400, SPL behuizing

zEElAnd

8

8

- Nikon D200 (2 stuks)
- Hugyfot onderwaterhuis
-  INON Z-240 onderwaterflitser (2 
stuks) aangestuurd via een Heinrich 
Weikamp iTTL-converter 

- Tokina 10-17 mm f/3.5-4.5 fisheye
-  Nikon AF-S 105 mm f/2.8G iF ED VR 
Macro (met 5T of 6T close-up lens)

- Nikon AF-S 60 mm  f/2.8 ED Macro
- Sigma 17-70 mm f/2.8-4.5 DC Macro
- Sigma 10-20 mm f/4-5.6 EX DC HSM
-  Nikon AF-D 80-400 mm f/4.5-5.6 VR 
ED Telezoom 

-  Nikon AF-S 18-200 f/3.5-5.6 G DX VR 
iF ED standaard superzoomlens

Udo van Dongens 
cameratas

© Udo van Dongen 
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© Ian Short 

© Ian Short 

pAUl  
scHARFF 
web:  
www.paulscharffphotography.com

Zolang Paul zich kan herinneren is hij 
al gegrepen door natuur en licht. 

Door de jaren heen hebben zijn familie en vrienden zichzelf 
geleerd om vriendelijk te blijven zwijgen en te knikken terwijl Paul 
oreert over hoe mooi het licht valt op de weg, dat gebouw, de 
golven, het water, de bloemen of welk landschapselement dan 
ook. De man kijkt naar de wereld op zijn eigen manier: hij zoomt 
in op een nuance of individueel onderdeel in een brede setting. Hij 
heeft het talent een ongewone of opvallende vorm te herkennen 
in een allerdaagse situatie. Zo ziet Paul veel dingen waar de rest 
van de mensen aan voorbij lopen, hij maakt er een compositie 
van en weet ze te fotograferen. 
Opmerkelijk genoeg kent Paul een achtergrond in de 
advertentieverkoop, waar hij in 25 jaar veel ervaring opdeed. De 
ervaring helpt hem nu en hij weet zijn eigen werk inmiddels slim 
aan de man te brengen.

1 sta vroeG op
En met vroeg bedoelt Paul echt vroeg, wanneer het nog donker is. 
Wees op locatie wanneer de zon opkomt.

2 let op compositie
De horizon hoeft zich niet altijd middenin het frame te bevinden.

3 verWacHt Het onverWacHte 
Van de meeste foto’s die Paul nam had hij geen idee hoe het eruit 
zou gaan zien.

4 kijk naar boven en naar beneden
Let op elementen in de lucht en hoe die mooi kunnen versmelten 
met water.

5 er is meer dan de zee of de Grote 
meren
Waterelementen zoals een zwembad, een rivier, een beekje of 
zelfs een moeras kunnen prachtige foto’s opleveren. 

dE EXpERT

© Paul Scharff 

MIAMI sKylInE
“Kies voor een lange sluitertijd, of juist niet. Ik koos dit maal 
voor een korte, zodat de golfjes in het water behouden blijven; 
het heeft een wat natuurlijker effect.”
details: Canon EOS 40D bij 28mm en f2.8, 1/10s, ISO 400

8

dE dAG op z’n EIndE…
Dit is niet daadwerkelijk de zonsondergang, maar de gloed daarna. De zon is reeds onder en de hemel wordt mooier en mooier. 
Het tegenlicht tegen de wolken levert een prachtig effect, de wolken reflecteren op hun beurt weer in het water. 
details: Canon S2 IS bij 6mm and f4, 1/400s, ISO 100

8
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zo’n beetje ook! Je moet óf in buitengewoon goede conditie zijn, óf 
weinig gezond verstand hebben. Want pas wanneer je voorbij de 
branding, de impact zone, bent kun je op adem komen. Wanneer je 
wilt fotograferen moet je echter jezelf weer vóór de surfer 
positioneren, zodat je ‘m kunt vastleggen wanneer hij voorbij komt 
terwijl hij de golf volgt. Het grootste probleem in deze tak van 
fotografie blijft: een lekkende behuizing. Wanneer je merkt dat er 
water in je behuizing is gekropen zit er maar één ding op: zo snel 
mogelijk terugzwemmen!”

Je moet snel kunnen werken, aangezien het licht snel verandert. 
Toch adviseert Jack om vooral in de ochtend en de avond te 
werken, mocht dat mogelijk zijn. “Naar mijn mening heb je het 
beste licht een uur na zonsopkomst en een uur voor 
zonsondergang. We noem het daarom ‘het gouden uur’: het licht 
op de golven en de surfer krijgen een gouden tint. Toch houd ik 
ook van regen en wolken. Het geeft een foto veel meer sfeer dan 
de typische zonnige kiekjes.”

Het kan lastig zijn om je onderwerp in de juiste compositie te 
houden, als je zelf in het water bent. Dat is zeker het geval bij 
razendsnelle surfers. Jack heeft een gouden tip: “Zorg ervoor dat 
je horizon in de eerste plaats altijd horizontaal blijft, volg 
vervolgens de surfer die elk moment zijn ‘move’ kan maken. Ken 
het water en de sport: weet waar de surfer zich zal bevinden 
wanneer hij zijn sprong maakt. Het kost jaren voor je de zee en de 
golven kent en kunt voorspellen.”

Een degelijke, waterdichte behuizing voor je camera is een 
absolute must, wil je Jacks soort werk doen. Wat lenzen betreft, 
adviseert Jack: “Wanneer je je voeten droog wilt houden en vanaf 
land wil fotograferen, moet je werken met minimaal een 600mm 
lens. Wanneer je in het water werkt, voldoet alles van een 15mm tot 
een 70-200mm. Het slagen van je foto hangt voor een groot deel 
af van wie je fotografeert. Wanneer ik negenvoudig 
wereldkampioen Kelly Slater fotografeer is het aannemelijk dat die 
foto’s beter zijn dan wanneer ik Jan-met-de-korte-achternaam op 
een druilerige dag vastleg. Probeer het daarom altijd zo te regelen 
dat jij alleen de beste surfers fotografeert.” 

“Grijsverloopfilters heb je in veel verschillende sterktes. Ze houden 
simpelweg het licht tegen dat je kleurbalans in de war schopt. De 
meest gebruikte filtersterktes zijn 1, 2, en 3 stops. Een 1-stop filter 
geeft je de mogelijkheid om een dubbel zo lange sluitertijd te 
gebruiken als anders mogelijk. Bij een 2-stop is de waarde het 
dubbele daarvan, een 3-verdubbelt die waarde nog eens. Wanneer 
bijvoorbeeld je langst mogelijke sluitertijd in een situatie 1/8sec is, 
geeft een 3-stopfilter je de mogelijkheid  om de sluitertijd te 
vergroten naar een volle seconde. Een nog veelzijdiger filter is een 
variabel grijsverloopfilter, zoals een Vari-ND van Singh Ray. Zoals de 
term ‘variabel’ doet vermoeden kent deze filter meerdere verlopen 
in één. Sterkte hangt af van hoeveel je ‘m draait. Hij varieert van 2 
tot 8 stops. Op maximale sterkte blokkeert hij zelfs 99 procent van 
het licht. Dit biedt je de mogelijkheid om bijzonder lange 
sluitertijden toe te passen, zelfs in helder zonlicht.”

Kevin Ebi’s fotofilteradvies

© Kevin Ebi 

goede foto’s. Toch probeer ik me zo flexibel mogelijk op te 
stellen. Vaak krijg ik voor opdrachten een lijst met locaties. Op 
weg daar naar toe kom ik langs plekken die achteraf de beste foto’s 
opleveren. Vaak merk ik ook dat weersvoorspellingen het fout 
hebben. Dus wanneer de voorspellingen slecht zijn, ga ik toch op 
pad. Het enige dat je immers nodig hebt is vijf minuutjes waarin 
de wolken openbreken en de zon zich laat zien.”

Watervallen kunnen lastig zijn: de afstand kan groot zijn en erg 
gemakkelijk te fotograferen zijn ze niet. Zoek daarom eens naar 
een mooi stuk kust, een beek, kanaal of meer. Elk watergebied 
kan veranderen naarmate de dag vordert en het weer verandert. 
Paul: “Ik ben gek op zonsopgangen: de helderheid is fantastisch, 
zeker aan zee. Toch zijn er genoeg andere waterrijke en 
fotogenieke gebieden. Ik maakte mijn mooiste foto’s bij de kleinste 
meertjes. Wanneer er water is, is er natuurschoon: mooie foto’s 
worden overal gemaakt.”

Wanneer je geïnteresseerd raakt in het fotograferen van water, 
zul je merken dat de aantrekkingskracht ook zijn keerzijde kent, 
zo weet Paul: “Water kan de lichtmeting van je camera in de war 
schoppen, wat ervoor zorgt dat je foto’s onderbelicht raken. Een 
beetje belichtingscompensatie achteraf en wat experimenteren 
met je instellingen kan al veel helpen. Je moet je daarnaast wel 
goed bewust zijn van het veranderende licht tijdens zonsop- en 
ondergang. Weet dat je in een tijdsbestek van vijftien minuten je 
diafragma en sluitertijd flink zult moeten bijstellen om nog goede 
foto’s te maken. Het licht verandert namelijk snel.”

Paul benadrukt dat het belangrijk is om je onderwerp te kiezen, 
en bij die keuze te blijven: “Beslis wat je foto zal ‘maken’: het zand, 
het water of de lucht en laat dat de foto domineren. Zeker voor 
zo’n zestig procent. Wanneer je een prachtige zonsopgang 
fotografeert, met de horizon onbehouwen in het midden, zal je 
uiteindelijk een gevoel bekruipen dat er ‘iets’ mist. Wees daarom 
niet bang om te experimenteren. Vaak kies ik voor twee 
composities: één met meer water in beeld en één met meer lucht 
in beeld. Zo eindig ik vaak met twee foto’s waarover ik beide 
tevreden ben. Lastig…”

Wanneer we vragen hoe Paul een waterfoto er levendig uit laat 
zien, antwoord hij: “Het is niet het antwoord dat velen van ons 
graag zullen horen maar voor een goede foto zul je vroeg uit de 
veren moeten. Zelf ben ik ‘s ochtends om half vijf al in actie. Als 
tweede: denk aan je compositie. Wees niet bang om in te zoomen 
op een specifiek onderdeel in de compositie. Als derde: sta open 
voor fotoshoots zonder vooraf te plannen. Ga op pad zonder plan 
of stel je erop in dat je misschien niet de foto gaat maken waarop 
je hoopt. Wanneer je iets ziet dat je aanspreekt: fotografeer het 
dan. 

Jack English
Wanneer je zoekt naar een wat spectaculairder foto-onderwerp; kies 
dan voor het fotograferen van surfers of andere extreme 
watersporten. Jack English heeft van het fotograferen van surfers zijn 
werk gemaakt. Hij weet waaraan je moet denken: “Allereerst kijk ik 
altijd op de wedstrijdlijsten om erachter te komen hoe groot of klein 
een wedstrijd is. Wanneer ik zie dat er een aantal bekende sporters 
aan de start verschijnen begint het direct te kriebelen. Ik word 
enthousiast wanneer ik weet dat er hard gesurft wordt. Voor grote 
wedstrijden pak ik mijn truck in. Soms moet ik dan tien uur rijden 
om de beste spot te bereiken: Mavericks in Noord Californië. Mijn 
jetski gaat mee op een aanhanger achter mijn truck. Dat is mijn 
vervoersmiddel op het water. De voorbereidingen hangen volledig af 
van welke surfer ik moet fotograferen. Wanneer ik op pad ga, neem 
ik zoveel mogelijk spullen mee. Je weet immers nooit wat je nodig 
hebt.”

Jack kent als insider natuurlijk de beste surfspots. Maar je kunt 
overal goede foto’s maken, zo benadrukt hij: “Waar er gesurft wordt, 
zijn goede foto’s te maken. Ik ben graag op plekken waar de surfer 
zichzelf op z’n best voelt. In Jbay, Zuid Afrika bijvoorbeeld. De golven 
daar worden als geen ander door Kelly Slater bedwongen.”

Dit genre in de fotografie is zonder twijfel uitdagend, niet in de 
laatste plaats fysiek gezien: “Allereerst moet je zwemmen, en niet 
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Wil jij ook onder water 
fotograferen? Dat kan! Met je 
AquaBox maak je je camera 
bestendig tegen invloeden van 
buitenaf. Met de AquaBox van 
Luctor kun je jouw 
compactcamera waterdicht 
verpakken, waardoor hij tot 25 
meter waterdicht is. Bovendien 
blijft je camera drijven! 

Kijk op www.outdoorfriends.nl 
voor meer informatie en de 
ondersteunde camera’s. Bestel je 
tussen 16 juni en 15 juli een 
Aquabox, vermeld dan de 
kortingscode Photo1. Je krijgt dan 
maar liefst 25% korting!

AquaBox

mail  
& Win

we mogen van luctor vijf universele 

AquaBoxen weggeven.  

Wil je er één winnen? mail dan voor 25 juli 

je naam-en adresgegevens naar: 

prijsvraag@photodigitaalmagazine.nl 

Winnaars ontvangen zo spoedig mogelijk bericht.

© Udo van Dongen 
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