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INLEIDING 

Sportfotograwe is SODS atlete. Hulle most SODS n IDss~.akel 

mi.k wat pale toe skop, die refleksies van 'rl bo~ser erl die 

konsentrasie van 'n tennisspeler I',~. 

Die sportfotoqraaf se hand-cog kord1nas18 moet die sluiter van 

die ka(nera aktiveer op die regte 8omblik~ ~Iy moet uitsteker'lde 

aanl@ vermo~ h~. 

Die fotograaf moet vir lana tye sander end sy telefoto18ns 

gefukus hov a n ders is dit s1eg5 o\'lbr'uikbare uit'fokus 

beelde. 

Net SODS spelers op die veld nie hulle konsentrasie mag verloor 

nle~ net so moet rl sport "fotcJgraaf oak bewus wees van elks 

bewegi,ng wat plaas Ylnd op die veld. 

Deur te kan voorspel wanneer aksie gaan plaasvind is die sleutel 

tot gc)eie sportfotogl~afie. Illteenstelling met ander var'nls varl 

fotografie hat die sportfotograaf min of geen beheer oor die 

aksie wat voar ~lom plaasvind nie~ 

Die fotlJgraaf moet die oomblik voorspel wanrler dle a~~5ie g(Jeie 

foto s kall oplGwer. Di.t vereis 'n griJot mate van gereed~leid~ 

vinqel- reg om dr\J~ toe te pas om die sl\Jiter te aktiveer op die 

presi.PS8 Gomblj.k om die fj.lm te bell.g. 
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GES KIEDENIS VAN SPORTFOTOGRAFIE 

Geen a~sie is deur die eerste totograwe vas gevang nie. Die rede 

hiervoor was dat hulle prosesse te eenvoudig was en dat di.e 

mater-laal wat hulle geb r uik het nie sensiti.ef genoe9 was r11,e. 

Di, ~ e~rste foto ' s waar-in aksie vasgevang is was stereos~opiese 

oogpunte van strate In stede en 19 mlniatuur figure van 

voetgangers was sigbaar in die fotc) 's~ 

(The "'{~.stGrv af PhotCJgri~~phVl' Nei.vh,~l}, 1~~S2) 

n FCJtograaf wat gefasineerd was deur aksiefotog~afle was 

Edwear-d Muybridge. Die argtlment of n per'd se potE almal qf?lyl 

Vdn die gr"ond a1 is wannee r die per'd gallop het ho m gefnspi.reer 

om die soort fotografie te doen. 

l'een 1877 he t Muybridge 'n aantal kameras opgestel en elkeen is 

ejsLlr 11 lyrltjie geaktiveer wannee r die pe r d (Jor dit gehar'dloop 

het. Die sluiter'spoed van elke kamera was onqeveer 1/1000 van 'n 

sekonde. Dit was die eerste en mses belangrikste stap wat gelei 

tlet tot aksi.efotografie. 

(The -Story of PhCJtCJg("aphy,~ L~lnCJf"or'd,~ 1 ClSO) 
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TOERUSTING WAT DEUR SPORTFOTOGRAWE GEBRUI K WORD 

35MM ELR 

Die 35mm Enkel Lens Reflex kamera i.s by verre die mees 

veelsydigste van aIle kamera ontwerpe. Dit bied die mees 

uitgebrejde en volledige reeks lanse en toebehore. 

Die fotograaf kan deur die lens kyk na die onderwerp en sodoende 

,~ord die parralaks fout lJitgeskakel omdat die fotograaf presies 

sien wat a'fgeneem gaan word. 

Deur di.e lRns li.glesirlg(TTL) bied oak akurate beheer oar die 

bel.igting van die filnlM Oit laat die fotograaf toe om te 

"Ollsentreer op die komposisie van die foto. 

Die 35 mm ELR--·kamera is klein invergelyking met ander tlpes 

pr'ofessi.{Jnele ~_ameras. 

MEDIUM FORMAAT KAMERAS 

Rol fi,lnl kamer"as gebruik rl gr-oter film formaat as die 35 mm EL.R 

kameras en is nie so kompak SODS 35 mm ELR-kamel-as nie. 

Die beperkte aantal raampies per film (gewoonlik tU5sen 10 en 15) 

~an n voordeel wee5 teenoor tU5sen 20 en 36 raampj.es per film 

aallgesien die film vinniger vir ontwikkeling geneam kan word. Die 

grater formaal filnl bied ook verbelerde beeld kw~liteit an 

resolusie. 
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OJ,s mediLAm for'maat kamera bled aak n Oplo5sing tussen die 

veelsy(jige kompaktheid van die 35 mm ELR en die beeld kwaliteit 

van die groat formaat kameras. 

LENSE 

n Lens het die belangrike werk om ligstrale te versamel wat 

deur die ollder"werp gereflekteer word en dit dan te pro.lskteer as 

'fl beeld op die liqsensitiewe fi.lm in die kamerau 

Die skerpheid van dle beeld word bepaal deur die kwaliteit van 

di.e lensw Die beste lense word gemaak van verskillende tipes 

spe!3iale optiese gl.as wat in ],ae geheg wOf"d om hoogs inqewi~~'elde 

Daar is vier bas1ese tlpes lense - standaard~ langfokus. WVE ~OE~ 

Lense ",,,or"d gewoonlik gek.lasifiseel'"" volgens:. hul1E~ fokalc:: 1 l~: 

omdai: dit die soor't beeld wat oevorm word bepa21 

lengt8 is die afstand van die lcrls ~2 die qat'ol' 

die lens gestel is op oneindiq 

d: 

In n k.c"\rnet-{~ .i.~-1 die qc:1=[)~,:: . ..\~::.c:i(·:·:,! J~::~rh 'tl "'.J die:: film b0.S.lSH 'n L.f::,~n::::. 

., kCii,·t "fCJI.d. l ["" l..,~: :Ii' "l',nm -::::€~.1 d.lE' :i..r"!kDrnf2ndE' liclstr"~:';j.le 

L".tlL] 0;1 ~.l q lein vergr'oting te produseer erl om mecr 

.r 
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n Lange~ fokale lengte lens aan die ander kant gee 'n grater 

vergruting van die onder'werp~ maar elin)ineel~ baie van die 

vcurgrond in die firlale beeldM 

Aan(~esien 'fc)kale ler1gte in die kamera gameet word as di.e Afstand 

tU5sen die lens en 'n infokus beeld~ wannner die lens gefo~us is 

op oneindig vir n and8rwerp. Dj.a pr(]b],een) ontstaan dat lang 

fokus lense fi5ies grouter is as kart fO~llS lense srI dit 

veroorsaak probleme met. hanterinq. 

rl Tr-adisioneel ontwerpte 1000mm lerls kan baie swaar wees en 

onhantoerbaar raak, terwyl n lens met n fokale lengte van 24mm 

die ELR-kamer-a sal verhoed om die !;pie~l van dip kamera te 

gebr-ui k 

Vir wyc hoek lense hat die retrofokus on twerp beteken dat die 

fisiese grote van die lens vergroot, maar dat die kart fokale 

icngte behou word. Sodoende word genoeg spasi.e gelaat vir 

beweging van die kamera S2 spie~l. 

Die t.elefotolens ofltwerp doen presies die teenoorgestelde vir 

lang fokus lanse deur die lnterne afstande te verkorl. Altwee 

opereer op presies dieselfde prinsiep deur gebruik te maak van 

twee gr'oepe elemente. 
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Nag n ander uitweg vi~ die opties8 p r oblsem is d i e moon t likheid 

om die pad van lig deur n lan g foklJS lens te you deur" middel van 

spie~ls. ~~j.erdeur ka rl dieselfde fokale lengte gcp r·oduseer word, 

Inaar· in n Ineer· konlpakte vorm. 

Die prinsiep is d i.8selfde as wat gebrlJik word by baie van die 

groat teleskope. Dit beteken dat redelike sterk :atedioptri.ese of 

bet~r- bekRnd as spi.e~l lense relati.ef kart efl kompak kan wees. 

D1.e verskil in prys tU5sen twee lense van dieselfde tipe en wat 

qeproduseer is om dieseltde werk te doen sal gewoonlik tewyte 

wees aar' n verskil in spoed of maksimum lens ope rling vall die 

lerlse. Hoe vinniger rl lens is hCJe grater 15 die l ens se vermo~ 

om verskillerlde ligtoestande te hanteer~ 

ONDERSTEUNI NG VIR DIE KAMERA 

Met n stadige sluiterspoed veral met l ang fokale lense is sen 

ander ti[)e onder·steuning nodig vir di e i.amera. Dit is moontlik om 

jou vermo~ am (net n kamera uit die hand te skj.et sander om te 

bewe te verbeter~ maar van n sekere pun·t af is dlt weI nodig om 

van n drj.epo(Jt of 'n ander- tl.pe onders·teuni.rlg getlruik te maak. 

Wanneer ~)resiese komposisie belangrik 15" is dit n voordeel (Jln 

die kamer-a 58 posi.sie te kan t)e~leer·. 'n Dr"i.spout 15 die standaard 

manier (JI" n kanlera te orlda~steun. Die ideaal is dat di.2 dr-i.scoot 

die ka~cFa sowel 25 die le~s sal ondersteur1 i.n die taestande 
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wat ~,eers~ maa~ oak lig gerloeg sal wees onl makli,k te ,an vervoer 

of saam te dr"a. 

Die enkelpoot plus jou aie twee bene staan g21yk aan 

Dit is kompak~ vinnig om t e geb ~u i k en maklik om te d~a. Die 

gewig van die toerusting word deur die enkelpoot gedr'a. 

MOTORAANDRYWERS 

Vir die tledendaagse sportfotograa1: is die motoraand~ywer van 

onskatba~e waarde ~angesien die fotograaf 'n aantal foto's kan 

neem sOfldel- om die film self aan te wen. In sommige gevalle kan 

die motor-aarldrywing vs r-oorsaak dat di e fotograaf die hoogtep\Jrlt 

van die aksie mis~ 

Die motoraandrywing aktiveer die sluiter~ wen die film aan en 

bring die slLliter weer in gereedheid vi nn iger as wat iy jou o~ 

kan krlip. Dle meeste motoraandrywers opereer teen ongeveer 2 tot 

5 raan1pies per sekonde, maar enkel raampies kan oak geski~t word. 

Krag word gewGonlik verkry van 'n battery pak. 

Krag aanwenners operee~ teen ongeveer 2 raampies per sekonde" Di,t 

is basies 'n vereenvoudigde motoraandrywer sander die vermo~ om 

aanhoudend te skiet. 
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ELEKTRONIESE FLI TS 

Daar is sekere tye wanneer die elektroniese flits baie waardevol 

is en daar geen ander alternatiewe Yor-m van b~li,gtillg is ni.e_ 

Warlneer binnehuis ges~iet word en die besklkbare lig bai.e swak 

lS~ is die elektroniese flits handig. Die ~rag en e·ffe~. van van 

die elektroniese flits hang a1 van die onderwarp afstand en die 

lensopening wat (Jp die kamera gestel 1S. 

Sluiterspoed is gewDonlik ges1nkroniseerd met die elektroniese 

flj.i:s teen tU5sen 1/60 en 1/250 van 'n sekonden(enige spoed met 

outomaties, maar dit kan ook met die hand geopereer word. Die 

outomatiese fli.ts werk deur die lig wat gereflekteer word van die 

onderwerp af te meet terwyl die flits gsvuur- word. Dit word 

tr'ysistClr" 

Dif~ trysi.stor bere~'en die beligting wat benodig word en dRur die 

~r·ag af te srlY wanrleer die korrekte beligting bereik i.s wor'd I<rae 

spaarsaam gebruik~ Die herlaai tfd hang af van hoe groat die 

filts 5e kapasitor of kragbron j.s en oak die onderwerp afstand~ 

Wannf?Sr"" 'n Dnderwer'p baie li<:.~ benodiC;J het.~ sa.l di.~~ elf~ktronie':;:;e 

flits langer neem om te her-laai. Vi~nige films yer'meel~der nle di.E 

kr-ag van die fli.ts nie. Die filnl5 het slegs minder lig nodiq om 

die I.Jnder-wer-p te b(·?lig. 'n Eb:·'ktl'-oniese 'fLits se 1ig is misL"i..f?n 

die :;1 :=?!~k.'5t.E; WE:\nnE'pr dit dir··el .. :. 1'1,,':\ diE' C)nclf?r~wel""p gerig !,.>,/or·c:I, m,3dr 

die ef'fek "lag mj.skierl te !,ar"d wees, met stel~'k skaduwees. 
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BELIGTINGS METERS 

Moderne kameras het TTl_-meters (deur die lens ligmeters) wat 

al~kuraat is~ maar sommige fotograwe verkies steeds 'n appart 

hand~loubare beligtings meter. 

Beide l,s i,nstaat om beligting te bereken deur die lig te mee 

wal gereflekteer word terug van van die onderwerp af. maar 5 

die handhoubare meter kan invallende lig wat Dp di.e onderwer 

meet. Invallende liglesings is veral 'n effektiewe metoda om 

beligting te bereken wanneer kleurskyfie film gebruj,k word. 

handhoubare meter neem slags f1 lasing van die intensiteit v 

die lig wat op die onderwerp val. 

Weer-kaatsende lig beligti,ngs lesings hang af van die helder~ 

varl die onderwErpe wat afgeneem word. Om 'n invallende ligle 

te rleem word di.e mete~ 50 f12 aan die onder"wel~p getlou a5 moor 

in die rigting van die kamera. 
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ONDERHOUD MET ' N F'ROFESSIONELE FOTOGRAAF 

Gerhard de Bruin, Rapport 

1 . Hoe het jou ber oep in fotografie begin en watter 

doelstel lings het jy reeds bereik ? 

Ek het dit beqi.n as n stokperdjie jare gelede toe ek ~og 00 

laerskool ~2SH Ek het op skool die rugby en ander sport afgeneem 

vir ekstr'a geld. My eerste kamera was 'n Pentax KI000~ met n 

50mm 12ns~ Ek hat later 'n BO-200mm zoem lens bygekoDO vir sport, 

asook 'n 28mm wyehoek lens vir landskappe, geboue~ ensovoorts. 

Terwyl ek nog op skool was het ek my aerste donkerkamer qebou. Ek 

het later by PE Techni.kon fotografie gaan studeer. Terwyl ek 

gestudeel- het, het ek deeltyds by Oosterli.g en PE Herald gewerk 

vir geen betaling, asook by PE technikon S9 koerant.iie. 

[k 1 1E:~t oc:k vr~y~;;kut werk. ('.::lE.:lclo.:~n vir F.:CJCJi. RClSf2, ~3al'-ic~, Keur', Ct:l,PE~ 

Style. Personality en Huisqenoot. Ek het in 1989 by die 

Sondagkoe~ant Rapport begi.n werk waar ek noq steeds is. 

2. Waarvoor k y k j y wan neer jy by n sportbyeenkoms sportfoto ' s 

neem ? 

Dit hang af van watter tipe sport e~ afneem. Met die meeste 

sportsoorte kyk ek egter hoe 'n naby skoat ek van die deelnemer 

karl kry~ terwyl die fokus nag 3teeeis op die sport lS byvoorbeeld 

met enige bal-sport moet die bal deel wees van die foto anders is 

di.e foto nlksseggend. Dit is meestal die geval, maar sommige 

foto's werk "",I. 
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Hiervoor gebruik ek gewoonli~ n lens met 'n fokale lengte van 

200 tot 600mm of selfs 800mm afhangende van die sport. Met 

sportsoorte soos atletiek gebruik ek meestal n 85mm lens of iet~ 

SODS n 300mm F2.8 lens. n Silliterspoed vir sport is meestal 

1/5()() of 1/100() van n se~onde. Ek kyk ook vir dranlatj.2se dinge~ 

spelers wat mekaar omhels of gelukwens, iemand wat l@ en krLll var 

die pyn na 'n ~ramp~ huil na hy verloor het. 'n vuisgeveg~ sulke 

t .:i. P<'~ dinqe ~ 

3. Wat se tegniese prob l eme ondervind j y in sportfotografie ? 

Daar is baie. Baie hang af van jou toerusting~ Tans gebruik ek 

twee N.i.J.-:.ons, n F3 en 'n FE2 altwee baie goaie kameras vir spo~-t. 

Die verskil korn by die tipe lense wat gebrui.k word. n Vtnni(]c--!' 

lens van F2.B is gewoonlik die idiaal omdat swak lig soms groot 

problems kan beteken en film oak dan gedruk moet word. Ek gebruik 

meestal Ilford HF'S. Indian kleL1r skyfiefilm gebrl1ik word is dit 

egter 'n ander storie want liglesings moet absoluut een honderd 

per~ert korrek wees. Koerante en tydskrifte gebruik m~estal klellr 

skyfiefilm. Borns gebruik iy n flits en hier'· kDfn 'n Nikon FE2 

handig te pas~ want dit het n sinkronisasie spoed van 1/250 van 

n sekonde. By 'n koerant is tyd baie belangrik daarom moet ek 

die films in di.e kortste tyd moontlik kan ontwikkel. Vir swart en 

wit film gebruik ek Ilfotec antwikkelaar waarin ek films vir 3 

minute :3() sekondes teen 24 C ontwikkel. Ek qebruik oak 

"multig~-ade" pi~.p:i.erH 
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4. Wat is die toekoms v an sportfotografie ? 

In spcJrtfotogr'afie sal daar altyd 'n toekoms wees~ ve~al in 

Suid-Afl-ika,'n sportmal land" waar daar' 'n geweldige aanvraaQ is 

vir sportfoto's. Sport1:otografie is oak die tips f\~tOJf2fi,2 waar 

die manns van (jie seuns geskei wlJrd. 

altyd noodWeildiq n 90eis sportfotograAf nie. Jy moet n talent 

5 . Wat t e r tegn i eke wo r d in sportfotografie gebruik ? 

soortsoor-te waar mense betr()kke is s a l jy gewoo rl li k di.e fi,quur i r 

a~sie vr18S byvoorbeeld rugby_ Soms is dit egter meer treffend 

vir" efff:;)k a~~i j y n 'fote:) b if:?t j i.e " bl u r- 'I SOCIS mE~ t. byvDor'-beeld 

motDrsport~ fietsry ensovoorts. Dit moet nie lyk 2501 n 

f ormu l e 1 motor a p di.e baan ge pa rkee r is n ie, wan n eer d aar egter 

n ongeluk is. is dit noodsaaklik om die aksie te vries 

6. Het jy enige advies vir aspirant sportfotograwe ? 

Neem savesl sportsoorte af 5005 wat jy ka n om soveel Inoorltlik 

ervaring op te doen. Eksperimenteer met verskillende films~ 

lense, e n sQvIJorts sodat jy k an uitvind wat wer k die die bests vir 

jou. Oefen ook in ongeworls lig-situasies~ sodat jy weet wat om te 

doen ~ sou so iets Doit met jou gebeur. 
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TEGNIEKE IN SPORTFOTOGRAFIE 

Sluiterspoad wat vinnig genoeg is om aksie te vries beperk die 

hoeveelheid lig wat die filAI bereik drasties. Een O~)105sing vir 

die protJleem is om vinniger fi.lm te gebruik~ In besonderse swak 

ligtoestande kan seJfs die vinnigste 'film nie sensiteif genoeg 

wees rli.e. Deur die ontwikkelings tyd van kleur skyfie en swart e 

wit film te verleng kan dit moontlik wees om nog n biet.iie meer 

spoed uit die film te kry~ Byvoorbeeld deur Ilford HP5 400 ASA 

te drllk na 1600 ASA of selfs 3200 ABA 

SLUITERSPOED 

VRIES VAN BEWEGING 

Aksi.2 fotogratie verei,s kameras met 'n top sluiterspoed van ten 

minste 1/1000 van 'n sekonde. Sommige moderne kameras hat 'n 

sl:lLterspoed van 1/8000 van 'n sekonde en daar is re8ds kameras 

besl"ikbaar met In tC1P slLliterspoed van 1/12000 vall ' n sekonde. 

Die vries van bewegirl9 hang at van di.e sluiterspoed en hoe vinni 

die beald van die onderwe~p voorkom om deur die ges i gsveld van 

die beeldfinder van die kamera te beweeg ~ 

Om ' n skerp in fokus fate te neem van n motor wat teen 48km/~1 

die raarn van die beeldfi.nder ten volle vul sa] 'n sluiterspoed 

varl 1/2000 van 
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Alhoewel, indien die motor die helfte van die beeldorote is as 

gevolg van 'n verder kamera posisie of ., wyE~r hoek. 1£011-::-3 '::)"11 fl 

sl.uiterspoed van 1/10()O van n sekonde voldoende wees vir rl 

skerp in fok\JS beeld. 

PANNING 

DiE.I st:.r.:incia.,:;1.[·-d tESlni~:?k vir aanhoudende b€0W~:-?(;.Ii.ng :i..,::; lipclnning" .. Deu.r 

dj.8 onderwerp met die kamera te volg sodat die orlderwerp 

gesentreerd in die raam bly. n Sluite r spoed moet gekies word wat 

virlni.g genoeg is om n skerp beeld te verkry en niks meer nie. 

Die agtergrond word omskep in n beblurde area wat die onderwerp 

laat uitstaan en dit beklemtoon die gevoel van beweging. Panning 

is meer geskik vir fotografie van onderwerpe wat beweeg op n 

reeielike reglAit sri voorspelbare roete SODS motorresies~ fi.etsry 

E~n hOo I'~d ]. DD P • 

Somtyds wOi~d die gevoel van beweging verloor deu~dat die aksie 

gevries word. Alles lyk dan te skerp in fokus en di.t lyk glad ni.8 

f~9 n.1.e. DeUl'- die be(::::ld efferl~5 te. !lbIul"·", ma(·:\r·· nC](;I steE-:ds 

skerpheid te behou kan n meer egte beeld verkr-y word. Hoe 

stadiger di.2 sluiterspoed is ~ hoe meer blur word verkrv . Met n 

sluiterspoed van JIB vail 'n sgk(~nde o·f stadi.ger sal die mees t e 

bewegende voorwerpe beweging aarltoor ~ 
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In die gev21 is oit belangri~ om die kalner-a stil te Mou c)m te 

verseker dat di,e agter-gr-ond steed~ 51.ero in fokus is. 

ZOEM TEGNIEK 

'n ZlJ8inlens bis(j twas vO:Jrdele in aksie fotogl~·afie. Eerste!lS 

hj.(.;·~d cjj t: 11 ver-sk~i(jel,heid fokale J.engtes in l"l e~eflvol...r.dj .. qe. 

Tweadens d2Llr te zoem met die lens tydens beligting kan bewsgi.ng 

bygevoeg word by aksie onderwerps. Dit kan selfs stilstaande 

onderwerpe laat vocJrkoln asof di,t bewaey. Die tegniek ver-eis n 

hal.s stadige sluiter'spoed van 1/30 varl n sekonde of Ininder. orn 

ongevraagde beweging te vermy kan 'n dr-j.epoc)t gebruik word. 

Sel'ltreer die orlder'werp in die beeldfiflder s(Jdat di.e str'eepagtige 

lyr18 'n egalige rlng varm Din die onderwerpn Stel die zoemlens tot 

op die maksimuln fokale lengte voordat daar gefokus wo~d_ 

Begin deu~ terug te zoem en d~LAk dan die knoppie om di.2 sluiter 

te akti.veer warlileer' die zoemlens die middel van sy 'fokale lengte 

bereikn Hou aan om dit uit ·te zoem totdat die hele fokale 

spektrum van die lerls gedek is. Die 20em tegniek gee die mses 

dr-amatiese resultate wanneer daar' baie kleur of tonale kontras 

tesllwoordig is in die beeld. 
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Die tegniek kan geb~uik wo~d om die beweging van n onderwe~p 'n 

ent weg in ve~hIJudil,g te bring en die onderwer·p te vergroot. Di.8 

komposisie van die finale produk ~ar) verander word dellr die 

gosentreer·de liggi.r)g van die onderwerp te verander. 
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BASIESE RE~LS VIR SPORTFOTOGRAWE 

E~vare sportfotograwe volg n paar basiese re~15 wa t op omtrent 

enige situasie toegepas kan word. 

l.. n 60eie kennis van die sportsoort wat jy wj.l afneem. 

rl Gaele kennis van die meganiese funksies van jou 

kamera t oerusting, s(Jdat jy kan konsentreer op die sport . 

~~. Pr!lbeer beplan vir jou toerusti.ng benodigdhede vir die 

spesifieke situasie so lank as moontlik vooruit . 

4. Ely (Jit die pad van die atlete en beamptes. Probeer om flie die 

gesi.gsveld vafl toeskOllsrs te ver-sper nie. Sly ten aIle tye van 

die speelve l d af. 

5. Wees altyd gereed. Kyk vi,r die onverwagte aksj.e wat 'n storie 

vertsl. Die hardlo~ler mag miskien by die eindstreep val~ die 

skrumskakel mag die bal mistas ensovoorts. Sport geleenthede is 

onV(Jorspelbaar~ maar" die sportfotograa'f wat die presiese oomblik 

voorspel om te skiet sal beloon word met opwi,ndende toto's. 
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AKSIE FOTOGRAFIE 

Spoed was 110g altyd een van fotografie 52 mees aantreklike 

aspekte. 'n Eeu gelede was mense verstom om te sien dat n 

port ret in n kwessie van minute of sekondes geneem kon word. 

Hulle was nag gewoond aan portret skilders wat weke en selfs 

maande geneem het om 'n portret te voltooi. Met dlE korns van 

sensitiewer materiaal wat 'n sluiterspoed van 1/40 van 'n sek 

moontlik qemaak Ilet was die era van spoed werklik hi.sr. 

Vandaq is n baie vinnigeF spoed rlatuurlik moontli.k met moder 

sluiters wat gekoppel is aan vlnniger lense en films. Selfs d 

goedkooo~)ste en eenvoudigste kamera werk teen omtrent 1/60 val 

sekonde en beter kameras werk teen 'n sluiterspoed van 1/250 

'n sekonde en ho~r. Wannser p]pktronieS9 fli.ts gebruik word il 

plaas van sluiter·s is asemrowende spoed moontlik" Spoed is eg 

r~latj.ef. Selfs warlneer· aksie uitgebeeld wor-d is di.e hoog5te 

sluiterspoed wat die kamera oor beskik miskien nie eers nodig 

ni.e . 

Dit is fotografie van reguit lynaksie - bewegende motors~ n 

tre1n - waar beweging baie belangrik word. Wanneer jy fangs 

tlDofweg staan en nlotors dop hou sal jy waarneem dat wanneer dJ 

motors nag honderde meters ver weg is~ is daar geen duidelike 

aarlduiding van die spoed nie, die Rlotors word slegs grater. 
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Wanneer die motors nader korn word hulle vinniger qroter en net 

SODS hulle yerby blits moet jy jaw kOD vinnig swaai om hulls 

baarlik te sien. SODS die motors wag ry van jou af word die 

proses omgekeer en word ears vinniq kleiner en dan stadiger. 

Wanneeriy n kamera in die hand het beteken die gebeurtenis 

slegs dat dit n ho~r sluitsrspoed sal vereis om die beweginq te 

vries war1neer dit reg voor jaw verby beweeg as wanneer dit aanko 

of weg van jow beweeg. 

Wanneer iy 'n paar honderd meter weg beweeg van'n hoofweq is die 

hoek tussen jau en die aankomende verkeer nia so skerp nien Die 

motors 5e spoed op 'n afstand is meer sigbaar~ Inaar snaaks genoe{ 

nie in die geval van waar die motor yerby jou beweeg nie. 

Jy ~a11 dmper fyner besondel-hede van die motor uitmaak. Dit is 001 

nie meer nodig om ,jaw kop so woes te swaai om die aksie te volg 

nie. In so 'n geval sal jy 'n bietjie meer spoed nodig h~ vir diE 

nader"ends motor en nie soveel meer vir die verbygaande motor nie 
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SPORTSOORTE 

Niks dra meer by tot die 5ukses van sportfotografie as f1 

deeglike kennis en gevoel van die spesifieke Spol~tsoort flie. Om 

die maksimum irlpak in 'n aksiefoto te kry moet jy 'n si,n van 

tydsberekening voeg by jou toerusting om dit vaardig te gebruik 

KRIEKET 

Die afstand waaroor kr-ieket gespeel word is groat en n 600mm 

lens is idea~l. As gevolg van dle gewig en die lang periodes wat 

gewag moet word tU5sen aksie is 'n driepoot feitlik noodsaaklik. 

Veranderinge ir! die plasing van veldwerkers sal voorstel waar n 

vangkans heel moontlik kan plaasvirld of pro beer kan word 

Deur te skiet van agter die kolwer kan n fotograaf goei,s foto's 

varl die aankonlende bOlAler kry. Minimum s l uiterspoed S005 die 

meeste ander sportsoo~te moet 1/500 van 'n sekonde wees. 

VOETBAL 

Die spansport wat op groot velde gespeel word en aksie wat oor n 

aansienlike area plaasvind bemoelik kanse om te skiet. Meeste van 

die belangrikste aksie sal heelwaarskynlik naby aan albei kante 

van die veld gekonsentreer wees. 
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In voetbal sal die doelhokke heelwaarskvnlik die meeste aandag 

lok~ 'n Kame~a posisie reg agter die doelhokke wat deur 

pl-o'ffesionele fotograwe verkies word kan inwerklikheid iou uitsig 

bepe~k~ 

Doele en drie~ is belangrik vir proffesionele fotograwe~ maar 

fotograwe wat vir sv eie plesier ski,et sal miskien vind dat daar 

meer geleenthede van 'n middelveld posisie af is. 

Minder belangrike wedstryde en vriendskaplike wedstryde bied 

maklil.er toegarlg vir fotograwE. Aa n gesien die afstand van die 

aksie onvoorspelbaar is en verskll kan n zoemlens bruikbaar 

wees of ander~;j.ns 'n kombinasie van twee kameras, sen met n 

medium telefotolens en die ander met n medium na lang 

telefatolensp 

n Grondvlal~ pCJsisie gee meest a l die minste gekomplj.see~de uitkyk 

met 'n telefotolens deu~ die spelers te plaas teen die uitfokus 

agtergrond van die paviljoene erl toeskouers. 'n Motoraandrywer is 

handig. 

BAAN ATLETIEK 

Sleutel posisies is die weqspring en wenstreep~ maar van voar op 

die draai var1 di.E badn bied oak kanse om atlete in graeps te 

fotografeer. By die wegspring posisi,e is die atlete in grater 

qr'oepe byeen, alhoewel die mees interessante aksie later in die 

wedloop plaasvinda 
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Vi~ foto's van req van voar in kor·tatstand items 500S di.s 100 

mete~ moet jy seker maak dat die kombi.nasie van lens fokalelengte 

en kamera posisie 'n wydgenoeg uitkyk van die hardlopel~s by die 

n Ander apsis is am 'n tweeds kamera oareed te h@ 

met 'n kleiner telefatolens. n Posisie van binne die baan gee 

die meeste vryhej.d van beweging, maar di.t vereis van iou om 

~oestemmlng te v2rkry. 

n rr~l€~fc) t.CJl;:;~n';;;l V2:\n n afstand af bied mear tvd om te skiet as n 

stalldaard of wye hoek l ens van naby aan die baan. Slulterspoed 

varl ten minste 1/500 van 'n sekonde is nodiq . 'n Motoraandrywer 

.is h2.ndig. 

VELD ATLETIEK 

Die sport soorte verskil bale en die geleenthede wat dit bi.ed vir 

fotografie, maar vir die meeste is daar presiese plekke waar die 

aksie plaas vind, SODS die dwar·slat van h(]o gsprirlg of paalspring 

en die aftr· c~ppunt van v€~r·spr-.i.llg~ 

Op h~er'die punte kan voor-af gefokus word. Hoe nabv jou kamera 

posisie aan die item mag wees sal afhang van dj.e status van die 

sportsgeleentheid en dit is raadsaam om vooraf ui.t te vind 

aarlgesierl dit die fokale lengte wat nodag is sal bepaal. 
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GHOLF 

As gevolg van die groat afstande verbonde in gholf moet daar baie 

geloop word. Die beste qeleenthede sal waarskynlik die kragtige 

drywe en sethoue wees. Die geraas van 'n kamera mag onwelkom 

wees. Motor aandrywers en aanwerlners moet nie gebruik word nie. 

Die fraksie van 'n sekonde nadat kontak gemaak is met die hal is 

di_kwels die mees e1'fektiefste oombllk om te skiet. 

Swemmers wor-d beperk tot bane en dit maak dit redelik maklik om 

te foklJS terwyl Jy volg. Aangesien die measte van die swemmer 

onder di.e water lS~ is dit gewoonlik belangrik om jou 

tydsberekenig reg te kry vir wanrleer- die swemmer S8 kop heeltemal 

(Ait die water is. Dit I~an min of mear bepaal word deur slegs n 

paar slae dop te hou. 

n Meduim telefotolens sal waarskvnlik die bruikbaarste fokale 

lengte wees tensy toegang tot die swembad 5e kant ve~~~ry kan 

wm""d. 

Underwater foto's is n interessante alternatief veral by die 

draai aan die kante. Dit sal raadsaam wees om die soort feto's te 

nE.\f.~m cleur beileer te hE:! da;.~.rDGr~ ~ as om (jit gedu.r-ende 'n b ~' -=lenkoms 

te do~?n. 
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MOTORRES I ES 

Vir- veili.ghei.ds en seku~j.teits ~edes is toegang gewoc,nlik bepe~k 

en dit is die moej~e werd om toestemmiflg te verkry tot kamera 

posisi.es binnp die baan of naby 2an die baan~ Meeste renne duur 

'n aansienlike periode en dit maak dit moontlik ORI van 

verskillende kamera p03isies gebr'uik te maak . By die wegspring 

area 1.5 daar altyd moontlikhede vir aksie. Dele van die baan wat 

bekend is as plekke waar yerby qesteek word is oak werd om dop 

(J e hou. tE? ItJO j .... d • n Lang telefotolens kan goeie 1.ompakte uitsigte 

gE~e ~-E'~~~ v.::\n VDDr- by k.urwE~::-)" ItPc:\nning" teen b\::;if~ S1::.i:':l. di.g£~ 

slui.terspoed is oak nag 'n alterllatief~ 

KRAGBOOTRENNE EN SEILJAG WEDVAARTE 

I)i.e bests posisie is ontr-ent altyd op 'n boot en een of rneer sal 

gew(]orl1ik beskj.kbaar wees vir fCl t ograwe erl verslaggewers by 

tlslangrike byeenkomste. Spesiale toestemming sal ouk gewoonlik 

bE:nod j.g word D 

n Verskeidenhei.d lense is handig, sowel as waterdigte sakke en 

voorsorg rnost getref word vir skoonmaak toe rusting ingeval van 

jOll toerusti.l1g nat word as gevolg van watersproei. 'n Onderwater 

kamera wat op die waterlyn gehou word karl ook vir drafnatiese 

fotD'S sorgo 
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Om boks af te neem lyk baie mak l ik, maar dit is egter baie 

moeilik. Dit vereis baie oefening~ antisipasie en goeie 

tydsberekening om wag te korn met 'n foto van n bO":.521'- W-3. t . aa.n 

die ontvanqkant is van n ~Joeie hou. 

Die meeste foto's wOF·d van langs die kryt geneem met die 

fotoqraaf wat of onder die onderste tau of t\~ssen die 

onderste to(J en die lou net bo dit opereer. Die aksie kan 

211ige ple~ gebeur. 

Wan~er daar van langs die kryt geneem word is dit raadsaam om 

van twee kalneras gebruik te maak wat met 35mm en 85mm lense 

toege r us j.s~ 'n Derds kamera met 'n 24mm l ens is handig ingeval 

sen van die boksers plat geslaan word naby aan jou posisie . 

rl 180mnl lens kan gebruik word om boksers a1 te neem tussen 

i~ondtes warlneel~· hulle aan d ag ontvang van hlJlle helpers in hu l le 

orlder·skeie tloeke. By sommi.qe arenas j.s di. t moontlik om tc werk 

vanaf 'n balkan wat oor di.2 krvt uitkyk. SIJ].~e posisies mag 

Alinder beknop en nlakliker wees as l angs die kryt" 

Die lense wat gebruik word sal oak afhang van hEJ8 ver die balkon 

weq is van die kryt . Afgesien varl rl lens vir kompakte aksie 

foto's in die kryt is n len s oak rl0dig wat die hele k~yt kan wys 

ingeval van 'n bokseF wat planks t02 gestuur word met n uitklop 

hoLt. 
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Selfs by gevegte wat vir televisie belig is kan jy verwag om 

gebrui.k te maak van 1600 ASA filln of selfs vinniger. Die ligte i5 

omtrent F·egoor die boksers en van die lig kan gereflekteer 

word deur die kryt se mat om die skaduwees uit te wis. Dit kan 

moontlik wees om 'n invallende liglesing te neem in die kryt 

voordat die geveg begin. 1/250 van 'n sekonde is te stadiq om di.E 

aksie te stop en dit is raadsaam om 'n sluiterspoed varl 1/500 var· 

In sekond2 te gebruik 
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FIGUUR 1: SAALPERD 

DIE SKRYWER 

Deur plat op my rug te la het ek die saalperd in aksie afgeneem. 
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FIGUUR 2: RUGBY 

DIE SKRYWER 

Met ql-oot inspanning word d~al- vir die bal gespring. 
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FIGUUR 3: MOTO X 

DIE SKRYWER 
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FIGUUR 4: ROLBAL 

DIE SKRYWER 
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F I GUUR 5 : ONDERWATERHOK KIE 

DIE SKRYWER 

Met 'n wyehoeklens het ek op die rand van die 5wembad gestaan en 

gewag vi.r die regte oomblik. 
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FIGUUR 6: MARATON 

DIE SKRYWER 

Vir die foto hat ek die zoem tegniek gebruik om beweging te 

verkry met die aankamende atlete. 
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FIGUUR 7: KARATE 

DIE SKRYWER 
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FIGUUR 8: MICROLITE 

DIE SKRYWER 
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FIGUUR 9: FIETSRY 

DIE SKRYWER 
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FIGUUR 10: KRIEKET 

DIE SKRYWER 
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FIGUUR 11: POOL 

DIE SKRYWER 
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F IGUUR 12: WATERPOLO 

DIE SKRYWER 

Deur plat op my m&ag te l@ agter die doelhok het ek daarin 

ge51a~g om die aksie yan die doelwagter vas te vaq. 
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Atlete probeer ho~r sDring~ verder gooi~ vinnige~- hardloop as 

enige iemand anders; met ander woorde hulle streef daarna om n 

rekord te bl-eek. Sport fotograwe het dieselfde doel. Hulle 

gebruik langer lanse om 11ader aan die aksie te korn as hllile mede 

fotograwe; hulle klim ho~r om nuwe perspektief te kry en hulle 

druk films vinniger om beweging te vries. 

Sport fotograwe strewe daarna om die vinnige aksie en drama van 

kompetisie op 'n unieke manier op film vas te l@. 
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