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DE CLOSE-UPPER
“THE CAMERA IS AN INSTRUMENT THAT TEACHES
PEOPLE HOW TO SEE WITHOUT A CAMERA”

Beste Close Uppers

Nu we terug met normale activiteiten kunnen starten, en hopelijk zonder verdere onderbrekingen, is hier ons nieuw clubblad na een klein jaar
afwezigheid.

Een jaar geen samenkomsten, en de andere verenigingen die ook stillagen, zorgden er ook voor dat er weinig te melden viel.
Marc heeft deze periode trachten te overbruggen met (heel) regelmatig
filmnieuws en lessen.
Ook Hugo liet zich niet onbetuigd met artikels voor onze fotografen.

Veel leesplezier.

Namens het bestuur
Etienne, Walter, Marc en Hugo
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Beste Close-Uppers.
Hopelijk zijn we nu op de goede weg naar een normaal leven maar toch blijft het oppassen geblazen,
Covid 19 en al zijn varianten zijn nog lang niet verdwenen.
Er is in ieder geval hoop en hoop doet leven.
Geleidelijk aan mogen we weer wat meer en kunnen we plannen beginnen maken in de hoop dat ze
mogen en kunnen doorgaan.
Wij hebben er alvast zin in om er terug in te vliegen.
We zijn gestart met het opmaken van onze kalender en het ziet er druk uit.
Om het nieuwe seizoen goed te starten willen we graag beginnen met een gezellige BBQ op
Zondag 5 september, om 12 uur starten we met een drankje.
We kijken er naar uit om iedereen gezond en wel terug te zien.
Op 20 september zal de uitslag van de AV reeksen 2020 en de opmerkingen van de jury, door een van
de juryleden Lus Joos, ons meegedeeld worden. Hij wenste dit persoonlijk te komen doen maar door
corona werd ons geduld wel heel lang op de proef gesteld.
Noteer alvast 17 oktober want dan hebben we ons jaarlijks clubfeest dat, voor de allerlaatste keer, zal
plaats hebben in de ons zo vertrouwde Salons Art Nouveau. Eind dit jaar gaan de feestzalen van Art
Nouveau, velen onder ons kenden ze als feestzalen "Het Moleken",
onder de sloophamer. Hiermee verdwijnt er een stuk nostalgie waar ontelbaar veel trouw- en andere
feesten hebben plaats gevonden.
De nieuwe opstart van het clubleven brengt ons terug naar 60 jaar Close-Up en we hopen natuurlijk
dat we deze keer ons 60 jarig bestaan kunnen vieren, ja een beetje als de Olympische spelen, met een
jaartje uitstel maar zeker geen afstel.
We starten al op vrijdag 27 augustus met een eerste vergadering met de werkgroep 60+1.
Wij willen er graag, zoals van in het begin afgesproken, een groepswerk van maken. Iedereen heeft
zijn inbreng waar we in de mate van het mogelijke rekening mee gaan houden. Kijk alvast naar uw
beste foto's en breng ze mee naar de clubavond. Let op, de foto's mogen digitaal zijn en worden bekeken op het scherm, de verkozen foto's gaan we, indien u wenst, in groep laten afdrukken. Op deze
manier hebt u een zeer voordelige kostprijs, wel tot 20% goedkoper.
Meer informatie hierover op de BBQ of clubavonden.
Ook al heeft corona onze clubactiviteiten grondig verstoord toch hoop ik dat onze fotografen en videografen in actie gebleven zijn, met filmen en fotograferen in eigen land of misschien toch over de
grenzen heen? In elk geval, ik kijk er al naar uit om al die nieuwe beelden te zien.
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We hebben tijdens de voorbije maanden twee clubuitstappen gedaan, één naar Rupelmonde en het
fort van Steendorp en één met de waterbus naar Lillo. Graag willen we van deze uitstappen uw foto's
en filmbeelden verzamelen om er een collage van te maken voor de fototentoonstelling.
Beste vrienden, er komt nog een derde uitstap. Onze Hugo is volop een uitstap aan het uitwerken
naar Lier die zal doorgaan op zondag 3 oktober. Noteer alvast deze datum en wees gerust, iedereen
kan mee want er is heel veel te zien op deze korte wandeling (2,50 km).
Meer informatie op de BBQ of clubavonden.
Ook Christiane en Martin zorgden voor een verrassing. Wij worden uitgenodigd om een dagje mee te
beleven op het grote en internationale FILMFESTIVAL VAN GENT.
Dit wordt een feestdag voor onze filmliefhebbers, meer informatie hierover op de BBQ.
Alvast dank aan Christiane en Martin.
Ook een bijzonder woordje van dank aan Marc en Hugo, die tijdens de corona periode zorgden voor
een Close-Up krantje, dat bijna dagelijks verscheen, met tal van Video, Foto, montagetips en demofilmpjes.
Ik denk dat het voor velen onder ons zeer interessante informatie was.
Beste Close-Uppers, u voelt de bui al aankomen, september is de maand dat we ons lidgeld vernieuwen en hierover heb ik ook goed nieuws. Het lidgeld blijft, zoals vorig jaar, maar 25 euro
en omvat de aansluiting bij Breedbeeld, KAVF, FGA.
Het lidmaatschap bij NAB 2.0, SABAM, OVU en VAC zijn afzonderlijk te betalen door de leden die bij
de voornoemde verenigingen willen aansluiten. Deze lidgelden zijn nog niet gekend en zullen later worden meegedeeld.
Tijdens de voorbije maanden hebben we afscheid moeten nemen van Andre De Haeck en Gilbert De
Hooghe, twee van onze trouwe leden. We gaan de humor missen van Gilbert en de ontwijkende antwoorden van Andre bij de opmerkingen op zijn films.
Wij wensen beide families veel sterkte bij dit heengaan van hun dierbare echtgenoot en vader.
Gelukkig hebben we ook goed nieuws. Ja, het is veel jaren geleden dat er nog eens een van onze leden vader geworden is. Wel, het is zover, onze Thomas is vader geworden van een flinke dochter Lio.
Wij wensen de trotse mama en papa een dikke proficiat en veel geluk met de kleine Lio.
En de gevolgen daarvan zijn dat ons Hilde en ik zelf toch wel overgrootouders geworden zijn zeker, da
zijn nog al lappen, hé.
Na een lange onderbreking hopen wij jullie allen te mogen begroeten op onze reuze BBQ op 5 september of op de clubavonden.
Ik kijk er alvast naar uit, u komt toch ook !!!
Tot dan
Uw Voorzitter
Etienne
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Mag er eens gelachen worden
Bill Clinton en de paus sterven op de zelfde dag, maar door een fout
wordt Clinton naar de hemel gestuurd en de paus naar de hel.
Het duurt 24 uur voor de fout kan worden rechtgezet.
De volgende dag komt de paus op zijn weg omhoog Clinton tegen.
-Mijn excuses voor de verwarring, zegt de paus.

-Dat is geen probleem, antwoordt Clinton.
-Ik vindt het opwindend om naar de hemel te gaan, vervolgt de paus.
-Waarom? Vraagt Clinton.
-Mijn hele leven lang heb ik de maagd Maria willen ontmoeten en nu is het
eindelijk zover.
-U bent een dag te laat, zegt Clinton.
******
Adeline heeft vernomen dat haar opa plots overleden is en ze gaat langs bij
haar oma om haar te troosten.
-Hoe is opa eigenlijk gestorven? Vraagt ze.
-Ach, hij kreeg zondagochtend een hartaanval, toen we de liefde aan het bedrijven waren, antwoordt oma.
-Maar jullie zijn beide 92! Ik dacht dat vrijen af te raden was op die leeftijd?
-Maar nee, antwoordt oma, juist omwille van onze leeftijd vrijden we altijd op
zondagochtend, terwijl de kerkklokken aan het luiden waren. Dat was voor ons
het juiste ritme, niet te snel en niet te traag.
En terwijl ze een traantje wegpinkt, voegt ze eraan toe:
-Als die stomme ijskar met haar klingelende bel niet voorbij was gereden, had
opa nu nog geleefd!
*****
Een ietwat wereldvreemde vader neemt zijn zoon voor het eerst mee naar de
grote stad, waar ze een winkelcentrum bezoeken en zich verbazen over alles
wat ze daar zien.
Opeens valt hun blijk op twee zilverkleurige deuren die open– en dicht gaan.
-Wat is dat, vader? Vraagt de zoon.
De vader, die nog nooit een lift gezien heeft, antwoordt:
-Ik zou het niet weten, zoon.
Terwijl ze zich met open mond aan het fenomeen staan te vergapen, stapt er
een oude vrouw in de lift.
De deuren sluiten en vader en zoon zien hoe een reeks witte lichtjes aanspringt boven de muur. Plots stoppen die om vervolgens de tegenovergestelde
richting uit te gaan, waarna de deuren opengaan en er een bloedmooi meisje
uit de lift stapt.
De vader draait zich met een ruk om en zegt tegen zijn zoon:
-Ga snel je moeder halen! Nú!
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Clubuitstap Rupelmonde.
Op zondag 21 maart heeft Hugo een wandeling georganiseerd in Rupelmonde.
Voor de maand maart viel het weer mee, kil maar droog. Goed gemutst begonnen we,met een
twintigtal CloseUppers, aan de 5,5 km lange wandeling.
Deze mooie wandeling voerde ons langs de Schelde, van Rupelmonde langs den dijk naar Steendorp, dan door het bosrijke gebied rond het “Fort van Steendorp” en langs de “kleiputten van het
Gelaagpark” terug naar Rupelmonde .

Tussentijds was er voldoende tijd om te fotograferen of filmen, alhoewel ik de indruk had dat het
er toch meer om ging om eens samen met andere CloseUppers een babbeltje te slaan na die lange ‘gedwongen’ tijd van gemiste contacten.
Bedankt Hugo voor de prachtige dag.
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Tekst: Walter
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Foto’s: Rudi Kockelbergh

Clubuitstap naar Lillo
Na onze vorige uitstap naar Rupelmonde was er vraag naar meer van dergelijke uitstappen.
Dus op zondag 30 mei vertrokken we vanuit Kruibeke met de waterbus naar Lillo.
Na een goed uur kwamen we aan in het kleine dorpje Lillo, hier vertrokken we dadelijk voor een
kleine rondgang omheen dit vestingsdorp. Door de heldere lucht was het een goed fotografeer
weertje. Na dit tochtje was er de mogelijkheid om nog iets te drinken, wat ook al geruime tijd geleden was, op het gezellige dorpspleintje.
Bedankt Hugo en Etienne voor deze foto dag.

Tekst en foto’s: Walter
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ZONDAG

05-09

12u

BBQ
DIGI :

MAANDAG

06-09

20u.

ZONDAG

12-09

9u.

1ste selectie foto’s
60 jaar Close Up
Foto’s thema’s + clubuitstappen

KAVF reis
Kortrijk
FILM :

MAANDAG

13-09

20u.

WOENSDAG

15-09

20u.

1) Bekijken meegebracht werk leden
2) Tip & Trick’s voor Digi en Film
bewerking

BESTUURSVERGADERING
DIGI

MAANDAG

20-09

20u.

1) Bespreking AV wedstrijd 2020
Door Lus Joos
2) Binnenbrengen beelden STREET ART

FILM :

MAANDAG
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29-06

20u.

1) Bekijken meegebracht werk leden
2) Tip & Trick’s voor Digi en Film
bewerking

ZONDAG

DIGI– FILM:

03-10

Clubuitstap LIER

DIGI :

MAANDAG

04-10

20u.

2de selectie foto’s
Foto’s clubleven
Foto’s allerlei door de jaren heen.

FILM :

Maandag

ZATERDAG

11-10

16-10

20u.

13u30

1) Bekijken meegebracht werk leden
2) Tip & Trick’s voor Digi en Film
bewerking

FILM :

Workshop NAB2.0
Opnemen stemmen

DIGI-FILM
ZONDAG

17-10

12u.

MAANDAG

18-10

20u.

Bespreking thema STREET ART
Door Lus Joos
Binnenbrengen beelden Brievenbussen

WOENSDAG

20-10

20u.

BESTUURSVERGADERING

VRIJDAG

22-10

CLUBFEEST
In ART Nouveau
Sint-Gillis-waas

DIGI :

FILMFESTIVAL GENT
FILM :

MAANDAG

25-10

VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

29-10
30-10
31-10

20u.

1) Bekijken meegebracht werk leden
2) Tip & Trick’s voor Digi en Film
bewerking

NAB FILMFEST 2021
Kruisem

11

Facebook—Instagram
Close-Uppers
Een ‘modern’ medium is de dag van vandaag FACEBOOK.
Hier heeft Close-Up een eigen pagina waarop zeer snel kan ingespeeld worden op
bepaalde items.
Ook is dit een bijkomende plaats waar leden hun werk kunnen delen met anderen.
Dit wordt ook gebruikt om activiteiten zoals onze Gala te promoten.
Een nieuw sociaal medium in opgang is INSTAGRAM.
Hierop is onze ‘jeugd’ ook actief omdat hierbij weer andere doelgroepen bereikt
worden.
U mag steeds foto– en filmmateriaal bezorgen om dit hierop te plaatsen.

Onze FACEBOOK– en INSTAGRAMpagina is een
initiatief van onze jeugdige leden.
Op onze pagina kan je allerlei weetjes
vinden maar kan je ook foto’s en filmpjes van onze leden terugvinden.
Heb je zelf foto’s of filmpjes die je wil
delen met anderen via Close-Up,
stuur deze naar Evelien.
eve.schelfhaut@hotmail.com
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Familienieuws

ANDRE DE HAECK
Geboren te Sint-Gillis-waas op 8 oktober 1942
en er overleden op 29 maart 2021

Wij wensen Betsy en de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd, bij het heengaan
van André.
In naam van het bestuur en alle leden van de Koninklijke Close-Up Sint-Niklaas vzw.
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Familienieuws

GILBERT DE HOOGHE
Geboren te Sint-Niklaas op 13 Jjanuari 1936
en er overleden op 3 juni 2021

Wij wensen Diane en de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd, bij het heengaan van
Gilbert.
In naam van het bestuur en alle leden van de Koninklijke Close-Up Sint-Niklaas vzw.
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Niet Vergeten!
BBQ –Startdag 5/09/2021—12 u
******
KAVF reis 12/09/2021
Kortrijk
******
Clubuitstap 3/10/2021
LIER
******
Clubfeest 17/10/2021
Art Nouveau
******
NAB 2.0 FilmFest 2021
29 tot 31 oktober 2021
CC De Mastbloem in Kruisem
******
Eindejaarsfeest 5/12/2021—12u
******
Gala 10 tot 12/12/2021
Tentoonstelling 10 tot 19/12/2021
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Thema’s 2021
Voor 2021 hebben we onderstaande thema’s geselecteerd.
Het ene al wat uitdagender dan het ander maar (hopelijk) voor elk wat wils.
Deze thema’s waren reeds voorgesteld (oorspronkelijk 3) maar doordat er een halfjaar geen
activiteiten mogelijk waren hebben we er nog 2 weerhouden.
Wie al gewerkt had aan het thema ‘Avondopnames bewegend licht’ geen paniek, dit thema zal
op de agenda 2022 geplaatst worden.
1ste thema “STREET ART”
Als eerste hebben we gekozen voor
“Street Art”.
Meer en meer verschijnt dit in het
straatbeeld.
Ook in onze stad.
Het is een meer verfijnde vorm dan
graffiti.
Wat niet belet dat graffiti ook kunst
kan zijn.

2de thema “BRIEVENBUSSEN”
Ons tweede thema is “brievenbussen”.
Ieder van ons heeft er wel een, een
doodgewone of een iets opvallendere.
Ga de straat op en kom met de meest
opmerkelijkste exemplaren te voorschijn.

.
De data van indienen, bij voorkeur via WE TRANSFER dan heb je 1 week langer tijd, en de bespreking vind je op de pagina’s met de kalender
Succes.
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ONZE JARIGE LEDEN IN SEPTEMBER :
DE VOGEL JEAN PIERRE

03 - 09

LAUREYS WILLY

12 - 09

AUDENAERT ETIENNE

19—09

ZWIERSKI PATRICIA

24 - 09

CAMMAERT FRANS

29—09

ONZE JARIGE LEDEN IN OKTOBER :
DE CEULENEER CARINE

31 – 10
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9 handige tips voor video editing
Jeroen Schrage
Het is fantastisch om na het filmen alle beelden terug te kijken, in te kleuren en samen te voegen
tot een verhaal waarmee je het gevoel over kunt brengen. Maar per video kan de montage
enorm verschillen. In dit blog geef ik negen handige tips die ook jij kunt toepassen in de workflow
voor het monteren van je video’s!

Tip 1: Maak een storyboard en een script
Bij het filmen van een bruiloft zijn er veel onverwachte momenten en is het uitdagender om alles
samen te voegen tot een complete video. Maar voor commerciële shoots moet je van te voren
zoveel mogelijk informatie hebben om tot een goed eindresultaat te komen. Samen met de klant
maak ik een storyboard en ik maak een script zodat ik doelgericht kan filmen en minder tijd nodig
heb voor de montage. Wat voor shots zijn er nodig? Op welke locatie gaan we die maken? Welke
muziek past er bij? Moet er audio opgenomen worden zoals een voice over? Hoe lang moet de
video ongeveer zijn? Alles wordt uitgedacht.

Tip 2: Film gericht, maar zorg wel dat je genoeg hebt
Tijdens het filmen ben ik in mijn hoofd altijd al bezig met de video edit. Welke shots heb ik nodig
voor het maken van een bepaalde overgang of een effect? Heb ik genoeg plakshots en hoe zit het
met de b-roll? Terwijl ik aan het opnemen ben ga ik bij mezelf na of ik het een goed shot vind en
of ik het ga gebruiken. Dit voorkomt dat ik te veel losse beelden heb. Want hoe meer shots ik
maakt, hoe meer tijd het kost om te spotten tijdens de edit.
18

Tip 3: Maak back-ups en sorteer de bestanden in mappen
Structuur is heel erg belangrijk. Na een hele dag shooten is het mijn prioriteit om eerst alles te
back-uppen en de bestanden te sorteren in mappen met duidelijke namen zoals Camera 1, Camera 2, Drone beelden, Gimbal shots en Externe audio. Door hier structuur in aan te brengen creëer
je voor jezelf een optimale workflow. Mocht je tijdens het editen nog een specifieke clip zoeken,
dan heb je ‘m zo weer gevonden.

Tip 4: Zet de muziek klaar vóór het editen
Ik ben aangemeld bij verschillende bibliotheken voor muziek met een hoge kwaliteit zoals Musicbed, Artlist en Envato. Voor mij is het prettig werken om de muziek vooraf klaar te hebben staan
en dat voorkomt dat ik tijdens het monteren nog uren moet gaan zoeken naar passende muziek.
Zet de muziek dus alvast klaar voordat je de video gaat editen, zo zit je ook meteen goed in het
tempo.

Tip 5: Gebruik een preset projectbestand
Ik werk met een soort ‘preset projectbestand’ waar al mijn tijdlijn instellingen al goed staan en
mijn effecten in zijn geladen. Dat bestand open ik en sla ik op als een nieuw project. In dat nieuwe project ga ik werken. Na het importeren van de videoclips kan ik meteen aan de slag.
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Tip 6: Pas de kleurcorrectie en speciale effecten pas later toe
Videomontage vraagt veel van je computer. Begin daarom niet meteen bij elke clip met de correctie van de kleuren en het toevoegen van effecten. Zorg er eerst voor dat de tijdlijn helemaal in
orde is en ga daarna aan de slag met de kleurcorrectie en effecten. Op die manier kun je beter
profiteren van de snelheid van je systeem.

Tip 7: Gebruik niet te veel effecten
Video effecten zijn leuk, maar teveel is niet mooi. Het is niet nodig om veel zoom-, flip- en geluidseffecten te gebruiken. Dit zorgt er namelijk voor dat de kijker wordt afgeleid en de aandacht
verliest. Probeer het simpel en subtiel te houden zodat de video er tof uitziet, maar waarbij de
kijker bijna niet doorheeft wat voor effecten je hebt toegepast.
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Tip 8: Maak de video niet te lang
De video’s die ik maak hebben gemiddeld een lengte van één tot anderhalve minuut. Dit is omdat
de spanningsboog van de meeste kijkers niet erg lang is. Het is zeker als beginnende maker zonde
als je uren aan een edit hebt gewerkt voor een video van vijf minuten, maar dat de meeste kijkers
al wegklikken na een minuut. Haal de leukste stukjes uit je shots, laat die zien en maak je video’s
niet te lang!

Tip 9: Leer van anderen
Door online tutorials te volgen en naar video’s van andere mensen te kijken en goed op te letten
hoe de edit is gedaan, leer je steeds meer. Je kunt op die manier ontzettend veel tips en leuke
trucs ontdekken. Wees niet bang om vragen te stellen en zie andere makers niet als concurrent,
maar als je collega’s.
Overgenomen van Cameranu.nl

Mag er eens gelachen worden
Een Engelsman, een Fransman en een Chinees hadden het over de

Nationaliteit van Adam en Eva.
-Ze moeten Engelsen geweest zijn, beklemtoont de Engelsman.
Dat kan niet anders. Alleen een gentleman zou zijn laatste appel met
een vrouw delen.
-Nee, ze waren zonder twijfel Fransen, oppert de Fransman. Niemand
kan een vrouw zo gemakkelijk verleiden als een Fransman.
-Ik denk dat Adam en Eva Chinezen waren, zegt de Chinees.
Alleen wij kunnen zonder kleren rondlopen, met z’n tweeën leven van één
appel en denken dat we in het paradijs zijn.
******
Een jonge vader ging naar de materniteit om zijn vrouw en pasgeboren
zoon te bezoeken.
Hij vroeg terloops aan een verpleegster waarom zijn zoon, net zoals alle
andere nieuwe wereldburgers, zo hard schreewde.
-Als u nog maar enkele uren oud zou zijn en geen kleren of geld zou hebben, werkloos zou zijn en bovendien de staat nog een dikke som schuldig
zou zijn, wat zou u dan doen, mijnheer?
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CLUBINFO
Voorzitter
Verantwoordelijke FILM
Afgevaardigde bij de
Culturele Raad Sint-Niklaas
Afgevaardigde KAVF
Afgevaardigde OVU

Etienne Audenaert
Sint-Jansplein 17 - 9100 Sint-Niklaas
etienne.audenaert@gmail.com

03– 776 75 95
0475–25 97 24
Fx.03-7662953

Secretaris
Verantwoordelijke
DIGI en FOTO,
Afgevaardigde bij de
Culturele Raad Sint-Niklaas
Tijdschrift/Webmaster

Ropheide 15 - 9100 Sint-Niklaas
walter_vermeulen@telenet.be

Schatbewaarder

Marc Vercauteren

BE28 7512 1064 3220
Verantwoordelijke FILM

Raadslid

Walter Vermeulen

Rode Kruisstraat53/b2
9100 Sint-Niklaas
marcvercauteren1@gmail.com

Hugo Bulterijst

03– 777 52 14
0486-91 09 48

03-776 70 53
0472-05 79 80

03-777 01 65

Foto/Digi
Opvolging contacten bij
andere instanties/clubs

Galgstraat 47 - 9100 Sint-Niklaas
Hugo.bulterijst@telenet.be

0477-84 42 32

CLUBLOKAAL

P.De Meerleerstraat 24a
( dreefje inrijden, parking Etabo )
9100 Sint-Niklaas

0475– 25 97 24
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De 10 beste tips voor hondenfotografie

Alix van Lanen

De band tussen viervoeter en baasje is prachtig om vast te leggen. Maar hoe doe je dat eigenlijk?
Hoe goed een hond ook is afgericht, hondenfotografie blijft een uitdaging. Het is echt een vak
apart, waarbij je best een paar handige trucjes uit je mouw moet kunnen schudden. Daarom geef
ik jullie in dit blog mijn 10 beste tips!

Tip 1: Kies een snelle sluitertijd
Wil je leuke actiefoto’s die haarscherp zijn? Dan moet je de sluitertijd op minimaal 1/1600s
zetten. Heb je ook nog eens enorm veel licht tot je beschikking? Stel je sluitertijd dan nog sneller
in. Zo weet je zeker dat je dat ene leuke moment als het ware hebt 'bevroren'.

Canon EOS 80D, 200mm, f/2.8, ISO 1000, 1/2000s

Tip 2: Never lose focus
Honden kunnen soms uit het niets iets grappigs doen of een enorm aandoenlijk moment hebben
met het baasje. Het zou zonde zijn om zo’n moment net te missen! Daarom gebruik ik het liefst
de back button focus van mijn Canon EOS 80D spiegelreflexcamera. Hierbij stel je in dat één van
de knoppen op de achterkant van je camera de scherpstelknop wordt. De ontspanknop, waarmee je voorheen scherpstelde én de foto vastlegde, maakt nu alleen nog de foto. Zo kun je als
het ware de one-shot modus en de AI-servo modus tegelijk gebruiken. Ideaal wanneer je snelle
bewegingen en onverwachte momenten moet kunnen vastleggen!
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Canon EOS 80D, 126mm, f/2.8, ISO 400, 1/1250s

24

Tip 3: Een zoomlens is onmisbaar
Ik denk dat dit voor (bijna) iedere vorm van dierenfotografie geldt, maar ik trap deze open deur
toch even in: een zoomlens is onmisbaar. Een 70-200mm is een geweldige lens voor het vastleggen van rennende, springende en kunstjes-makende honden. Voor portretten is mijn persoonlijke
favoriet de 85mm f/1.8 lens. Deze is niet alleen geweldig voor menselijke portretten, ook lieve
hondensnoetjes komen prachtig tot hun recht met deze focuslengte. Wil je een hond iets meer in
z’n omgeving laten zien en wat extra context meegeven? Gebruik dan een groothoeklens voor
een uniek resultaat.

Tip 4: Get dirty
Fun fact: ongeveer de helft van een shoot lig ik op de grond. Niet omdat ik 's werelds meest luie
fotograaf ben, maar omdat dat vaak het mooiste beeld oplevert. Een gouden regel hierbij is: blijf
op ooghoogte van je onderwerp. Heb je een puppy of een teckel voor je lens? Voor het mooiste
beeld lig je dan op je buik en houd je de camera net iets boven de grond. Reken maar dat dat een
oefening is voor je buik- en rugspieren én je armen; zo heb je meteen een perfect excuus om die
week een keer de sportschool over te slaan!

Canon EOS 80D, 85mm, f1.8, ISO 400, 1/640s
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Tip 5: Kies een mooie omgeving
Bij het uitzoeken van een locatie, overleg ik altijd met de eigenaar van de hond. Hebben jij en je
hond een plek waar jullie graag wandelen, is de hond op z’n gemak in een vreemde omgeving en
is er genoeg ruimte? Voor rennende actiefoto’s, zeker wanneer je die met een zoomlens maakt,
heb je namelijk vaak minstens 30 meter pad nodig. Als je nog nooit op een locatie bent geweest,
raad ik je aan om voor de shoot even op de locatie te gaan kijken. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en kun je alvast wat leuke ideeën voor de foto’s bedenken!

Tip 6: Communicatie is key
Hondenfoto’s maak je eigenlijk nooit alleen. De eigenaar is er altijd bij, en die persoon is dan ook
degene die je tevreden moet stellen. Vraag vooraf altijd naar zijn of haar wensen. Wat verwacht
deze persoon van de fotoshoot? Wil hij of zij alleen foto’s van de hond, of ook samen met de
hond? Een gesprekje van een paar minuten vooraf kan er al voor zorgen dat de eigenaar dubbel
zo blij naar huis gaat na de shoot.

Canon EOS 80D, 200mm, f/2.8, ISO 160, 1/500s
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Tip 7: Neem attributen mee
Zoals eerder gezegd is de eigenaar er altijd bij, maar nog een extra hulp meenemen is vaak erg
fijn. Zo heb je iemand die de aandacht van de hond kan trekken, balletjes terug kan gooien en
grassprietjes uit de vacht kan halen. Een aantal onmisbare attributen zijn:
• Koekjes of brokjes
• Een balletje
• Favoriete speeltjes
• Een helpende hand (als het mogelijk is)
Een extra dunne halsband

Canon EOS 80D, 200mm, f/2.8, ISO 250, 1/640s

Tip 8: De grote verdwijntruc
Één van de eerste stappen in de nabewerking is het weghalen van de halsband en hondenriem
(tenzij de eigenaar de halsband graag wil laten zien). Veel baasjes vinden het geen prettig idee
om hun hond zonder halsband en riem in een vreemde omgeving los te laten.
Zorg daarom dat je goed hebt geoefend met het kloonstempel (Clone tool) in Photoshop of een
ander bewerkingsprogramma. Ook de 'vullen met inhoud' oftewel de 'content-aware fill' functie
komt goed van pas bij het weghalen van een halsband en riem. Vraag, om het jezelf makkelijker
te maken, of de eigenaar van de hond een extra dunne halsband en riem meeneemt.
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Tip 9: Trek de aandacht
Er zijn meerdere manieren waarop je met wat nabewerking het oog van de kijker direct naar je
onderwerp trekt. Zo is het ten eerste belangrijk om de ogen goed uit te lichten in de nabewerking. De ogen mogen hierbij best wat contrast en verzadiging krijgen, zolang het er maar natuurlijk uit blijft zien.
Daarnaast kun je vignettering toepassen. Dit hoeft geen standaard zwart vignet te zijn. Speel met
de kleuren die al aanwezig zijn in je foto en pas het vignet bijvoorbeeld alleen aan de onderkant
toe. Je kunt zelfs een kunstmatige lichtbron toevoegen in de nabewerking. Bedenk bij het toevoegen van vignetten en lichtbronnen dat de ogen van de kijker automatisch naar de lichte delen van
een foto gaan en weg van donkere.

Canon EOS 80D, 85mm, f/1.8, ISO 640, 1/800s
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Tip 10: Ga op zoek naar rust
De meeste eigenaren willen maar één ding zien op de foto: hun hond. Houd daarom de bewerking rustig, of máák het rustig. Haal storende elementen weg in de nabewerking en zorg voor een
rustig kleurenpalet. Ga daarbij voor een duidelijk thema dat bij de omgeving, waar je de foto’s
hebt gemaakt, past. Hierbij kun je denken aan warme, oranje-rode kleuren in een herfstig bos of
de zachte pastelkleuren van de lentebloesem.

Canon EOS 80D, 178mm, f/2.8, ISO 500, 1/800s
Overgenomen van Cameranu.nl

Mag er eens gelachen worden
Op de vooravond van hun veertigste huwelijksverjaardag
Verscheen er een engel die zei dat ze allebei een wens mochten
doen. Zij wilde een wereldreis maken en voor ze het besefte,
had ze twee vliegtuigtickets in haar hand.
Toen was haar wederhelft aan de beurt. Hij wenste dat hij een
vrouw had die dertig jaar jonger was dan hij. En, poef,
een felle lichtflits, en hij was op slag 90 jaar oud...
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Workshop stemopname opnieuw gepland

Wie is Peter Peyskens?

te geven tijdens de workshop.
Waar en wanneer?

Mag er eens gelachen worden
ELK ZIJN GELIJK
Na veel gehaast bereikt het echtpaar Schellens het station om nog juist de
trein te zien vertrekken.
-Als je wat minder lang aan je toilet had gewerkt, zouden we de trein niet gemist hebben! zegt hij boos.
-En als jij me niet zo had doen haasten, zouden we nu geen uur moeten staan
wachten op de volgende! beet ze terug
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• Overname uit dit clubboekje mag mits bronvermelding.
• Uitgezonderd de technische
artikels foto/video
• Iedere auteur blijft verantwoordelijk voor
zijn/haar bijdrage.
• De redactie behoudt zich het recht voor teksten in te korten, te wijzigen of te weigeren.

“De camera ziet meer dan het oog,
dus waarom zou je er geen gebruik
van maken”
Edward Weston
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