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En verder

Grizzly’s van Denali 
Tekst | Beeld | Marco de Paauw
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In 2004 ben ik samen met een vriend naar Alaska gereisd, om daar de Grizzly’s van  

Denali te fotograferen. De totale reistijd bedroeg 53 uur en toen we aankwamen waren we  

dan ook helemaal kapot! Terwijl de reis eigenlijk nog moest beginnen. Het laatste stuk van  

de reis is alleen per trein en per bus te doen. Hobbel de bobbel, meer dan vier uur  

dieper en dieper het gebied in. 

Je mag in Alaska ook in het wild kam
peren, maar dat is niet het slimste om 
te doen. Zeker niet, als je er zoals ik, een 
maand wilde verblijven. Want dan heb 
je ook voor een maand aan eten nodig 
en daar komen ook ongenode gasten op 
af. Daarom hebben we gekozen voor een 
plek waar ze een zogenaamde foodlocker 
hadden staan. Hier kun je al je voedsel, 
maar ook je tandpasta en je shampoo in 
zetten. Dit huisje heeft een ijzeren deur, 
waar de beren niet doorheen kunnen  
komen. Deze foodlockers verkleinen  
de kans dat de beren in het gebied je  
’s nachts een bezoekje brengen. 

Nadat we een paar dagen het gebied 
verkend hadden en al een paar mooie 
platen hadden gemaakt, kregen we van 
een parkwachter een tip dat er een paar 
uur verderop een groep wolven in een 
drooggevallen rivier een kariboe hadden 
gepakt. Dat was nog maar net gebeurd, 
dus dan moet je de keuze maken, neem je 
de gok om er wel of niet naar toe te gaan. 
Wij hebben er voor gekozen om erop af 
te gaan. Toen we aan kwamen waren we 
natuurlijk op zoek naar een groep met 
wolven, maar tot onze grote verrassing 
waren het niet de wolven die van de 
kariboe aan het eten waren, maar een 
Grizzly moeder met twee jongen! Kijk, 
het zijn dit soort momenten die de 53 uur 
reizen waard maken! We zijn natuurlijk 

als een dolle onze spullen gaan opzetten. 
Er stond een harde wind en dit is dan ook 
iets waar je rekening mee moet houden! 
Dit kan namelijk een groot effect hebben 
op je bewegingsonscherpte. Ook deze 
foto is nog analoog met een 50 iso fuji 
velvia gemaakt, en dit heeft natuurlijk 
ook weer effect op je sluitertijd. Deze 
opname is gemaakt met een 800 mm 
lens met een Nikon F.5 erop. Tijdens de 
Nikon clubdag heb ik tijdens mijn lezingen 
ook wel eens over het gebruik van de 
scherptedieptecontroleknop gehad. Veel 
fotografen hebben geen idee wat de 
werking van deze knop is. En let nu goed 
op! De scherptedieptekontroleknop is 
de belangrijkste op je ontspanknop na! 
Als je deze knop ingedrukt houdt en 
door je zoeker heen kijkt, krijg je te zien 
hoeveel scherptediepte er ontstaat bij het 
door jou ingestelde diafragma. Bij deze 
opname is het super belangrijk dat alle 
drie de beren scherp zijn. Daarom is het 
verstandig om, voordat je een opname 
maakt eerst met deze knop te controleren 
met welk diafragma je de juiste scherpte
diepte krijgt. Zodra er een van de drie niet 
scherp zou zijn, had deze plaat direct de 
prullenbak ingegaan. 
 
Om alle drie de beren scherp te krijgen 
heb ik deze opname uiteindelijk gemaakt 
op F11 op een 30ste van een seconde. En 
dan komt het erop aan dat je je koppie 

erbij houdt! Want het is haast onmogelijk 
om op een 30ste met een 800 mm lens 
een scherpe foto te maken. Aan het water 
dat achter de beren langs stroomt kan je 
goed zien dat de opname met een lang
zame sluitertijd is gemaakt. De volgende 
belangrijke stap is om je draadontspanner 
en je spiegel opklap te gebruiken. De 
functie spiegel opklap is bij de meeste 
Nikon camera’s links bovenop de camera 
te vinden (M up). Als je dit aanzet en 
je ontspanknop indrukt, gaat eerst de 
spiegel in de camera omhoog en bij de 
tweede keer als de ontspanknop wordt 
ingedrukt, wordt de opname gemaakt. 
Door het gebruik van de draadontspanner 
hoef je de camera helemaal niet meer aan 
te raken. En nu wordt het ineens wel  
mogelijk om op een 30ste met een  
800 mm lens een scherpe foto te maken. 
O ja, om de lens uit de wind te houden 
ben ik met mijn lijf voor mijn lens gaan 
staan. En dan goed opletten dat je het 
juiste moment uitkiest om de opname te 
maken. Want deze unieke kans moet je 
natuurlijk wel goed benutten. Jullie  
kunnen je denk ik wel voorstellen wat 
voor een ongelofelijk gevoel je krijgt, als 
het beertje dan in het gewei van de  

kariboe klimt! Wow, wat was dat een  
ongelofelijk gaaf moment! En omdat 
je niets meer aan het toeval over hebt 
gelaten, weet je dat je op dat moment 
een hele vette plaat aan het maken 
bent! Mocht je nu deze techniek nog niet 
helemaal onder de knie hebben dan zou 
ik je echt aan willen raden om hier zo snel 
mogelijk mee te gaan oefenen!
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om 
eens een keer met me mee op pad te 
gaan. Naar bijvoorbeeld Duitsland,  
Hongarije of gewoon een dag de Biesbosch 
in. Het gekke is dat ik dat wow gevoel 
tegenwoordig ook kan krijgen als ik een 
deelnemer een wereldplaat kan laten 
maken. Dus mocht je het leuk vinden om 
eens met mij op pad te gaan dan ben je 

van harte welkom! Of mocht je het leuk 
vinden om mij eens in levende lijve op TV 
te willen zien, kijk dan op 16 oktober om 
19:25 uur naar het programma 10x beter 
buitenleven op Nederland 2. Ik ben samen 
met dit programma in de Biesbosch 
geweest. Zij wilden weten wat mijn drijf
veer is om dit werk te doen. 
 
En dan nog even dit. Ik schrijf nu bijna  
een jaar mijn verhalen voor het NCN  
Magazine. Maar tot nu toe krijg ik eigen
lijk vrij weinig respons. Niet dat ik op een 
paar honderd mailtjes zit te wachten! 
Want ik zit liever in de natuur, dan achter 
mijn computer :) Ik ben echter toch wel 
benieuwd naar wat men van mijn verhalen 
vindt. Vriendelijke groeten en veel foto
plezier!  

Marco de Paauw |
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“ Zodra er één van de drie niet  
scherp zou zijn, had deze plaat direct 
de prullenbak ingegaan.”


