Met je camera in de aanslag actief bezig zijn in de Spaanse zon
Outdoor Photography Experience; voor de actieve fotograaf die veel wil leren, maar vooral
ook veel plezier wil hebben
La Herradura - Terwijl de golven tegen de kajak klotsen, maak je de mooiste beelden met
je actioncam. De fotoapparatuur wordt veilig en droog vervoerd, zodat je je hier geen
zorgen over hoeft te maken. Als we de kajaks in een grot parkeren en de rotsen op
klauteren, wacht daar een masterclass fotografie op ons. Maar draai je eerst nog even om
richting het water en geniet van het heldere licht dat naar binnen schijnt en dat de visjes in
het kraakheldere blauwe water laat oplichten. De rotsen onder water steken prachtig af
tegen het licht. Dit is genieten op zijn best…
… en zomaar een greep uit een dag van de vijfdaagse
outdoor/fotografiereis in het zuiden van Spanje, georganiseerd
door Sophie Bruinsma en haar man Lorenzo Borjesson van
Activ8You en Jeroen Stultiens van Costamundo, onder de naam
Outdoor Photography Experience.
Neem het outdoorparadijs in de omgeving van La Herradura, met
hoge bergen, steile afgronden, de zee met het geluid van de
golven, het strand met vissersbootjes en de meest mooie
zonsopkomsten en combineer dit met outdooractiviteiten en
fotografie. Het resultaat is een avontuurlijke reis die bol staat van
activiteiten en waarbij je, als het goed is, met de mooiste foto’s
thuis komt. Platen die, groot uitvergroot, een prominente plek
aan je muur verdienen, platen die door jou zelf zijn gemaakt.
La Herradura, gelegen op drie kwartier van Malaga, is een geweldige plek voor
outdooractiviteiten, iets waar Activ8You dankbaar gebruik van maakt. Van coasteering tot
mountainbiken en kajakken tot hiken en dat allemaal tegen een perfect decor van de grillige
bergen, grotten en de zee. Om mee te doen hoef je zeker geen topsporter te zijn, met een
basisconditie is het goed te doen. Daarbij worden de activiteiten aan de groep aangepast.
En natuurlijk wil je al dat moois vastleggen op de foto of video. Het leukst is beide, maar de
masterclasses zijn gericht op fotografie. Een actioncam, met onderwaterbehuizing, is leuk
om tijdens wateractiviteiten spectaculaire filmpjes te maken. Fotograaf Martin Hogeboom
uit Epe is door de organisatie aangetrokken om de deelnemers op het gebied van fotografie
te begeleiden. Of je houdt van actiefotografie, portretten, food-, straatfotografie of
funfoto’s… alles komt aan bod. En natuurlijk kan de liefhebber van macro zich hier ook
helemaal uitleven. Niet alleen bloemen, maar allerlei details laten zich graag vereeuwigen
door de lens.

De rugzak op en op pad de bergen in!
Op de eerste dag trekken we de wandelschoenen aan voor een hiketocht in de bergen. Met
de lunch en natuurlijk alle fotografiespullen in onze rugzak gaan we op pad. Kijkend naar de
top wacht ons een flinke klim, maar met een prachtige strakblauwe lucht en een graad of 22
is dat echt niet vervelend. Tijdens de tocht fotograferen we elkaar, de omgeving en jazeker,
ook de selfies worden niet vergeten. Als we op de top zijn aangekomen, wacht een
geweldige lunch, door Sophie bereidt. De Spaanse keuken met de verse producten en het
meest mooie uitzicht dat je kunt bedenken, hoog in de bergen… en dit is pas dag één!
De mooiste plekjes van de omgeving worden aan ons getoond en als we bij een oude put
komen wacht daar een masterclass fotografie. Tegen de zon in fotograferen, met behulp van
een flitser die is gericht op het model blijkt lastig, maar ja… daarvoor ben je hier tenslotte
ook. Vanavond, na het bewerken van de
foto’s zal het ‘high five moment’ laten zien
wat het is geworden. Deze dagen staan
niet alleen in het teken van actief bezig zijn
en fotograferen, ook het bewerken van
foto’s staat dagelijks op het programma.
De reis is geschikt voor de
(half)gevorderde fotograaf. Het handmatig
kunnen instellen van de camera en kennis
hebben van bewerkingsprogramma’s
zorgen ervoor dat je fanatiek aan de slag
kunt deze dagen.

Martin is een fotograaf die je op een andere
manier leert kijken; net een andere
invalshoek, lijnen en schaduwen die je nog
niet had gezien, maar die wel voor een
volledig andere foto zorgen, actiefoto’s
waarbij je met behulp van flitsers en oké, de
juiste timing, dé foto krijgt waarvan je altijd
al droomde om deze nou eens zelf te maken.

Mountainbikes met slipgevaar en rugbymannen in de modder
Een van de andere dagen gaan we met de auto naar een nabij gelegen dorpje waar stoere
mountainbikes op ons wachten. We fietsen omhoog een bergpad op. En is het net iets te
pittig? Dan ga je lopen! De bergen van Spanje zijn natuurlijk anders dan het vlakke
Nederland en dat is goed te merken. Des te waanzinniger is het als je dan boven aankomt.
Na de lunch wacht een spectaculaire shoot. Twee ervaren mountainbikers uit de groep
stormen van een helling af en het moment dat zij hard remmen en slippen leggen wij met de
camera vast. De opgestelde flitsers, op lage en hoge standpunten en voorzien van rode en
blauwe folie zorgen voor het extra magic effect. Dit is fotografie op zijn best!
En dan gaan we op de mountainbikes naar beneden, zoef…
Eenmaal terug op de locatie is het tijd om de foto’s te bewerken in Lightroom om daarna
tijdens het ‘high five’ moment te genieten van elkaars foto’s en te kijken wat er waanzinnig
is aan jouw beelden en waar je de volgende keer op kunt letten.
Tijdens deze reis zijn er ook activiteiten waarbij je aan de zijlijn staat en op die manier kunt
fotograferen. Bijvoorbeeld bij een rugbywedstrijd; perfect om actiefoto’s te maken!
Neem een veld vol modder, heel veel rugbyspelers en een rugbybal en je hebt het ultieme
materiaal voor een geweldige sportshoot. Tijdens de wedstrijd kun je je uitleven met je
telelens. En natuurlijk een snelle sluitertijd, want om net dat ene moment met die verbeten
blik van de spelers te pakken vraagt om een juiste timing. En wat is er leuker als het lukt!

Natuurlijk kan na afloop een portretshoot ook niet ontbreken.

Na een nacht goed slapen en een heerlijk ontbijt lopen we ’s ochtends naar de zee, wat in
ons geval betekent; de straat oversteken. De kajaks liggen in het glinsterende water te
wachten. Compleet met wetsuite, helm en eventueel een actioncam of camera in
waterdichte zak, peddelen we een stuk langs de kust. Doordat de cameraspullen die we later
willen gebruiken per auto worden vervoerd, hoeven we niet bang te zijn dat onze camera’s
nat worden en kunnen we heerlijk genieten. Rechts omhoog kijkend vergaap je je aan
immens hoge rotspartijen, die de mooiste kleuren aannemen dankzij de zon. Op een klein
strandje leggen we de kajaks in het zand. Het is tijd om aan het echt stoere werk te
beginnen: cliff jumping. De sprongen worden rustig opgebouwd in hoogte. Terwijl de een
springt, maken de anderen foto’s; vanaf de rotsen, dichtbij of veraf, vanuit de kajak in het
water of van onder water, want met behulp van een waterdichte camerazak of een
actioncam met waterdichte behuizing blijk je mooie beelden te kunnen maken. De
glinstering van de zon en de waterdruppels op de lens geven net dat beetje extra aan deze
‘outdoorfoto’.

Het is tijd om verder te peddelen en na een tijdje parkeren we de kajaks in een grot. Zodra
we naar boven zijn geklauterd worden de camera’s gepakt. Er volgt een masterclass
fotografie waarbij we een flits op model Ivan richten en een tweede op de rots. Samen met
de groene kleuring van het water in de grot door de binnenkomende zon zorgt dit voor
spectaculaire beelden. Hoeveel moois bestaat er eigenlijk op deze planeet?
Na een waanzinnige paella als lunch worden de kajaks op de aanhanger geladen. Wij
wandelen rustig terug via een mooie route, ondertussen nagenietend van de dag.

Natuurlijk zijn dit maar een aantal van de outdooractiviteiten die op het programma staan.
Afhankelijk van de deelnemers wordt het programma opgesteld, zodat iedereen met een
beetje conditie mee kan doen. Tijdens de week worden veel aspecten van fotografie belicht.
In deze omgeving is alles voorhanden, waardoor straat-, portret-, actie-, macro- en
foodfotografie allemaal aan bod kunnen komen. Maar de reis staat ook vooral in het teken
van funtime.
Vijf dagen lang genieten van het buitenleven, activiteiten en fotografie;
een cadeautje voor elke outdoorfotograaf!

Straatfotografie in een typisch Spaans dorpje.

Gebruik maken van tegenlicht kan
de mooiste beelden opleveren.

Rondkijken en fotograferen in een rummakerij.
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