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Fotograaf Ron Offermans presenteerde op de duiksportbeurs 'Duik-

vaker 2017' zijn nieuwe editie van het 'Handboek digitale onderwa-

terfotografie'. Het handboek werd volledig herzien en uitgebreid. 

Het zal bovendien door de Audiovisuele Commissie (NELOSAC) ge-

bruikt worden als cursusboek en naslagwerk bij de opleidingen on-

derwaterfotografie binnen NELOS.

De professionele fotograaf Ron Of-
fermans, die zich al enkele decen-
nia bezighoudt met onderwaterfo-

tografie, bracht al eerder een handboek 
over onderwaterfotografie uit. Maar dat 
boek uit 2011 was al enige tijd uitver-
kocht. Omdat de fotografie – en dus ook 
de onderwaterfotografie – continu in evo-
lutie zijn, koos hij niet voor een herdruk, 
maar voor een nieuwe en actuele uitgave. 
Nieuwe camera's, nieuwe accessoires en 
nieuwe technieken volgen elkaar immers 
razendsnel op. Daarnaast wordt onder-
waterfotografie bij duikers steeds popu-
lairder. Een volledig nieuwe versie van het 
'Handboek digitale onderwaterfotografie' 
kon dan ook niet uitblijven.
Het handboek, dat zes jaar na de eerste 
druk wordt uitgebracht en 40 extra pa-
gina's krijgt, bevat niet alleen actuele in-
formatie en nieuwe onderwerpen, maar 
gaat ook dieper in op de materie. "Door de 
cursussen die ik geef, begrijp ik des te beter 
tegen welke problemen niet alleen ik maar 
ook andere onderwaterfotografen aan 
lopen. Op deze onderwerpen ga ik in het 
nieuwe boek uitvoerig in", zegt Ron. 

De auteur is niet over één nacht ijs gegaan. 
In de afgelopen jaren is hij voortdurend 

bezig geweest met het testen van nieuwe 
materialen en het ontwikkelen van ge-
avanceerde technieken. In het nieuwe boek 
komen niet enkel basistechnieken aan 
bod, maar ook heel wat technieken voor de 
gevorderde fotograaf. Bij onderwaterfo-
tografie is het gebruik van flitsers meest-
al onontbeerlijk, maar die zijn zeker niet 
gemakkelijk in gebruik. Om die reden be-
steedt Ron maar liefst zestig pagina's be-
steed aan dit onderwerp. Zo wordt er in het 
nieuwe hoofdstuk 'Flitsposities' uitgebreid 
ingegaan op hoe je door middel van posi-
tionering van de flitsers niet alleen zweef-
vuil in de foto minimaliseert, maar ook hoe 
je sfeer brengt in de foto. Door het gebruik 
van veel illustraties en voorbeeldfoto's zie 
je bij iedere flitspositie hoe het licht op het 
onderwerp valt. Daarnaast geeft Ron de 
verschillende flitsposities unieke namen, 
zoals 'Mouse Ears', 'Rabbit Ears' of 'Ham-
merhead'. Dat helpt als je wilt onthouden 
welke flitspositie je voor een foto gebruikt 
hebt of wenst te gebruiken. Waarom hij 
hiervoor Engelstalige namen koos in een 
Nederlandstalig boek is me niet duidelijk. 
Een ander nieuw hoofdstuk neemt de com-
municatie tussen camera en flitser onder 
de loep – zes mogelijkheden worden volle-
dig geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt.

Dankzij de tips van Ron ga je vast en zeker 
betere onderwaterfoto's maken. Maar zelfs 
als een foto helemaal geslaagd is, dan zijn 
er mogelijkheden om hem in de nabewer-
king nog krachtiger te maken. De belang-
rijkste bewerkingen in 'Lightroom' en 'Pho-
toshop' komen aan bod, telkens rijkelijk 
geïllustreerd met schermafbeeldingen.
De doelgroep van het handboek is de meer 
gevorderde fotograaf, dus enige basisken-
nis van fotografie heb je wel nodig als je 
aan dit boek begint. Het is gemakkelijk ge-
schreven, maar het helpt als je al bekend 
bent met begrippen als diafragma, sluiter-
tijd, dynamisch bereik en ISO-waarde. Ben 
je met onderwaterfotografie bezig, dan is 
dit zeker een boek dat je moet aanschaffen. 

Het boek is zowel verkrijgbaar via speci-
aalzaken voor onderwaterfotografie, di-
verse duikwinkels als online. Kijk op www.
handboekdigitaleonderwaterfotografie.
nl voor verkoopadressen. Gebruikers van 
het boek kunnen hier updates vinden en 
vragen stellen. Tevens geeft deze site in-
formatie over cursussen en lezingen. 
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