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DOOR BraM BoKKerS

Het is je gelukt! Een gedegen voorbereiding, de juiste materialen en succesvolle combinatie van techniek en 
tactiek hebben geresulteerd in de vis van je leven. Deze droomvis is een prachtexemplaar, eentje om in te lijsten 
en nog jaren van na te genieten. Maar eenmaal thuis vallen de foto’s tot je grote teleurstelling tegen: een halve 
staart, scheve horizon of verkeerde belichting doen geen recht aan hoe fraai de vis er in werkelijkheid uitzag. 
Sportvisfotograaf Bram Bokkers geeft je in dit artikel tien tips waarmee je zelf prachtplaten kunt maken.

Tien SUPeR FOTOTiPS

BELICHTING
Houd rekening met de stand van de zon en de richting 
waar het licht vandaan komt. Fotografeer dan ook nooit 
tegen de zon in, maar ook niet met deze (of met een 
andere eventuele lichtbron) recht achter je. De visser 
zal in dat laatste geval met zijn ogen gaan knijpen en je 
loopt zo ook de kans dat de schaduw van de fotograaf op 
de vis valt. 
De mooiste foto’s zijn die waar het licht een beetje van 
opzij komt. Let er ook op dat het (zon)licht niet te veel 
op de vis weerkaatst. Deze zal anders plaatselijk erg 
flets worden, wat er niet fraai uitziet. Wanneer je de vis 
een beetje kantelt, glijdt het licht er als het ware langs 
en is dit probleem opgelost.

Bij zilverkleurige vissen zoals deze roofblei 
moet je goed rekening houden met de lichtval.

COMPOSITIE
Let er bij het maken van de compositie op dat er geen storende elementen in beeld aanwezig 
zijn. Dit kunnen gras of takjes op de vis zijn (spoel deze indien nodig even schoon voordat je de 
foto maakt), maar ook een plastic zak, thermoskan, rondslingerende hengel, tackle box met 
kunstaas, tas of schepnetsteel leiden de aandacht af van de vis. Zorg dus dat je goed opgeruimd 
op de foto gaat! Breng de boel daarbij snel aan kant, zodat de vis niet langer dan noodzakelijk 
uit het water is. De veiligheid van de vis staat immers altijd voorop, ook bij het maken van foto’s.

De vis komt in een opgeruimde boot het best tot zijn recht.

RECHTE HORIZON
Een rechte horizon is belangrijk omdat deze rust brengt in een foto. De 
strakke lijn van een kade of gebouw helpen je om bij het bepalen van de 
compositie de horizon recht te maken. Wanneer je fototoestel op meerdere 
punten scherp stelt, kun je daar ook gebruik van maken. Mocht dit niet 
lukken doordat bijvoorbeeld golven de boot onstabiel maken, dan is 
photoshop je vriend. Verder is een ongeschreven regel dat de horizon 
op ongeveer 2/3 van de hoogte van de foto loopt. Zo krijg je een mooie 
verhouding tussen water en lucht.

Golfslag en een rechte horizon gaan vaak slecht samen.

OOGHOOGTE
Probeer de foto 
altijd op oog-
hoogte, of een 
klein beetje lager, 
te maken. Dit 
geeft het meest 
realistische beeld 
en voorkomt dat 
de visser heel erg 
lange benen of 
een kort bovenli-
chaam krijgt. Als 
je ervoor zorgt 
dat de verhou-
dingen blijven 
kloppen, zal de 
vis de aandacht 
trekken.

Een lager per-
spectief geeft 
soms een leuk 
effect.

IN PROPORTIE
Vermijd het zogenaamde 
in de camera druk-
ken en houd de vis dus 
niet te veel naar voren. 
Probeer daarbij ook om je 
hand(en) zo min mogelijk 
in beeld te laten komen. 
Dit kan namelijk een 
vertekend beeld geven en 
hele grote handen die on-
der je droomvis uitsteken 
zou zonde zijn!

Bij deze foto zijn 
de handen duidelijk 
uit proportie, dus 
graag je handen bij je 
houden!

FOCUS PUNT
Stel de camera altijd 
scherp op de kop van de vis 
– het oog is daar een prima 
plek voor. Wanneer je ca-
mera automatische scherp 
stelt, kan het zijn dat hij 
dit op iets anders doet dan 
gewenst is. Je kan dit bij de 
meeste fototoestellen zien 
aan een rood knipperend 
lichtje (focus punt) dat de 
plek aangeeft die scherp 
wordt gesteld. Door de 
aandacht op de kop van de 
vis te vestigen, zal de foto 
veel meer gaan spreken.

Door de kop of ogen 
scherp te stellen, 
wordt de vangst het 
hoofdonderwerp van 
de foto.
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VISFOTO PRIJSVRAAG
Heb jij in je privéarchief puike vangstfoto’s met daarop vis en sportvisser afgebeeld? Stuur je mooiste foto, die zoveel mogelijk aan punt 1 t/m 10 voldoet, voor  
24 april op naar Hét Visblad (hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘Visfoto prijsvraag’) en maak kans op een van de tien prijzenpakketten met hengel-
sportartikelen. De redactie van Hét Visblad zal in samenspraak met fotograaf Bram Bokkers de tien winnaars uitkiezen. De winnende foto’s zullen op de website 
van Sportvisserij Nederland worden gepubliceerd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

VARIATIE
Maak ter afwisseling ook eens een foto vanuit een 
niet voor de hand liggende hoek. Bijvoorbeeld plat op 
je buik liggend met de camera naar boven gericht of 
vanaf een verhoging naar beneden kijkend. Heb je een 
waadpak bij de hand, dan biedt dit ook vele nieuwe 
mogelijkheden zoals foto’s genomen vanuit het water. 

Geef je 
creativiteit 
ruim baan 
en ontdek 
vernieu-
wende 
specta-
culaire 
fotografie.

Wees 
creatief, 
de moge-
lijkheden 
zijn ein-
deloos.

IN BEELD
Zorg dat zowel vis als visser ruim in het kader staan. Zo voorkom je foto’s met daarop halve 
staarten of koppen. Dat overkomt je in de drukte of spanning rondom jouw supervangst sneller 
dan je denkt. Blijf dus altijd rustig achter de lens, let goed op en neem de foto ruim.

Zorg dat de vangst helemaal goed in beeld komt. Een metertje minder van je 
droomvis op de gevoelige plaat zou zonde zijn!

LACHEN! 
Als je een droomvis hebt gevangen, mag je op de foto 
ook best zien dat je er blij mee bent. Let er dus op 
dat je lacht en in de camera of naar de vis kijkt. Check 
ook altijd even of de visser toevallig net niet met zijn 
ogen knipperde of het gezicht weg draaide – dichte 
ogen en in het luchtledige staren maken een foto er 
niet mooier op. Dus even focussen, naar het vogeltje 
lachen en 
klaar is 
kees.

Laat 
zien dat 
je blij 
bent 
met je 
vangst.

FOTOGENIEK
Houd de mooiste kant van de vis naar de camera toe gedraaid. Zo kun je eventuele paaiwon-
den, missende schubben of littekens buiten beeld houden. Hierdoor zal jouw supervangst nog 
mooier schitteren op de foto.

Bij een rijenkarper als deze geeft de kant met daarop de rij schubben een meer-
waarde aan de vangst.


