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CRITTERSPOTS
WERELDWIJDREIZEN

ONZE CRITTERTIPS

Je wilt op vakantie naar een critterparadijs en je bent van plan de perfecte 
foto’s te maken van je favoriete critter. Hoe pak je dit nou aan? 

BIDSPRINKHAANKREEFT 
TIP: Voorzichtig, kan een klap uitdelen!

In deze zoektocht zal je er waarschijnlijk 
achter komen dat deze prachtige en 
exclusieve critters niet makkelijk te vinden 
zijn. Het jaargetijde waarop je de reis maakt, 
speelt een grote rol. Een e-mail aan je 
duikresort biedt snel duidelijkheid. Zoek 
een duikresort dat is ingesteld op fotografen 
en waarin de duikgids jou als fotograaf 
begrijpt. Het doornemen van jouw wish list 
zorgt ervoor dat hij op zoek kan gaan naar 
de geschikte critter. En dan, welke lenzen 
neem je mee? Uiteraard je macrolenzen. 
Sommige macrolenzen zijn alleen geschikt 
voor hele kleine critters, denk hierbij aan de 
candy crab en de Harlekijngarnaal. Door een 
foto met een laag standpunt te maken, komt 
deze ‘los’ van zijn achtergrond. Het zwarte 
water geeft dan een mooi contrast op beide 
critters. Andere macrolenzen kunnen ook de 
iets grotere critters in beeld brengen, zoals 
de bidsprinkhaankreeft. Een mooie close-
up is waanzinnig, maar wees voorzichtig. 
Zijn klauw heeft de vorm van een knuppel 
waarmee hij een klap kan uitdelen van 8 
km per uur! Pas dus op met de poort van je 
onderwaterbehuizing. Als aanvulling kun je 
de ‘natte’ voorzetlens meenemen om een 

extra vergroting te geven. Deze is bijzonder 
goed te gebruiken bij het pygmeezeepaardje. 
Een focuslamp moet je echt achterwege 
laten, want het zeepaardje heeft een hekel 
aan constant fel licht en draait daardoor 
weg van je lens. Probeer ook out-of-the-box 
te denken door je groothoeklens mee te 
nemen. Een mooie techniek is de Close Focus 
Wide Angle. Vooral de grote hengelaarsvis 
leent zich voor deze vorm van fotografie. 
Wacht op het goede moment. Een gapende 
hengelaarsvis is een foto die iedereen wil 
maken en dit is echt een kwestie van 
geduld. Onthoud: hij maakt eerst een 
paar kleine gaapjes voordat de grote 
gaap komt. Nu zal je altijd zien dat je 
net met een gemonteerde macrolens 
een prachtig grote hengelaarsvis 
tegenkomt. Negen van de tien duikers 
baalt dat hij /zij niet de groothoeklens 
gemonteerd heeft. Mijn advies, geniet 
van je duik! We begeven ons in een 
prachtig mooie omgeving en kunnen 
genieten van dit gave beest. Wees creatief en 
breng de details van deze grote hengelaarsvis 
in beeld. Zo kan deze duik ook prachtige 
foto’s opleveren!

WAT ZIJN CRITTERS 
NOU EIGENLIJK? 
Critters is een term die wordt gebruikt voor 
klein mariene leven onder water. Het zijn vaak 
zeldzame vagile invertebrate (ongewervelde 
soorten die zich kunnen verplaatsen) en vissen 
van slechts enkele centimeters groot. De 
meeste van hen zijn meesters in de camouflage 
en moeilijk om te vinden.  

Tekst en foto’s: Daniel Versteeg

HARLEKIJNGARNAAL
TIP: Kies een laag standpunt.

HANDIG VOOR DETERMINATIE
Op www.uwphotographyguide.com vind je 
een complete lijst van critters met foto en 
naam, die je in Anilao, Indonesië, Bali, Ambon, 
Lembeh en Dumaguete kunt tegenkomen. 
Daarnaast vind je er tutorials hoe je de beste 
critterfoto moet nemen. 

BLUE BAY DIVERS - BANGKA ISLAND
Witte zandstranden, idyllische bungalows, een 
relaxte sfeer en heerlijk eten. En natuurlijk het 
belangrijkste: schitterende duiken maken op de 
mooiste crittertopspots, en dit in kleine groepjes. 
Wat wil je als duiker nog meer? Gesitueerd op het 
kleine eiland Sahaung biedt Blue Bay Divers je 
de mooiste duikplekken aan rond Bangka Island 
en de noordpunt van Sulawesi, Noord-Sulawesi 
en Manado. Duik mee in het Bunaken National 
Park en de beroemde Lembeh 
Strait. De duikgidsen weten 
precies waar ze de meest 
bijzondere critters 
kunnen vinden. Het is 
ook mogelijk om een 
liveaboard te doen met 
onder andere Halmahera, 
een pristine onaangetast 
duikgebied waar Blue Bay Divers zelf de duikspots 
heeft ontdekt. Website: www.blue-bay-divers.de  

MAGIC OCEANS - 
BOHOL FILIPIJNEN
In één duik meer 
dan 50 verschillende 
zeenaaktslakken spotten. 
Dat kan op Bohol bij de 
Filipijnen. Nog nooit vond je zo 
makkelijk onderwerpen voor je foto’s! 
Vanuit het droomverblijf Magic Oceans, gerund 
door Nederlandse eigenaren, ben je binnen 
een half uur op deze schitterende critterstek. 
Maar er zijn nog veel meer critters in de buurt 
zoals pygmeezeepaardjes en de mimic octopus. 
Er zijn maar liefst 31 duikplekken! Je verblijft 
in een vrijstaande bungalow omringd door 
bloementuinen, er is een groot zwembad aanwezig 
en geniet van het heerlijke eten en vooral de rust. 
Een klein paradijsje op aarde. 
Website: www.magicisland.nl

HOW TO CRITTER

ZEEPAARDJE
TIP: Laat je focuslamp achterwege.

HENGELAARSVIS
TIP: Geduld! Hij maakt eerst een paar kleine 
gaapjes voordat de grote gaap komt. 

TOP 100 ONDERWATERCRITTERS
BOEKTIP: Het fotografie-echtpaar Els Van Den Borre en Bruno Saen 
bundelen in het boek ‘Top 100 meest populaire onderwatercritters’ hun 
prachtige crittersfoto’s, waarvan tientallen al prijzen kregen toegekend. 
Heerlijk kijk- en leesvoer voor op de koffietafel. Harde kaft, 256 pagina‘s te 
koop voor € 50: www.elsvandenborre.be of via www.onderwaterhuis.nl


