
Apparatuur 
is gegroeid

Zijn eerste duik maakte hij al in 2002.
Maar echt fanatiek duikt Edwin van der
Sande pas sinds 2006. Geïnspireerd door

een presentatie van Joop en Felice Stalenburg,
is Zeeland een frequente duikbestemming voor
hem geworden. In de Grevelingen en Ooster-
schelde is de onderwaterfotografie uitgegroeid
tot de passie die het nu is. Duiken zonder ca-
mera gebeurt nu echt niet meer en Zeeland is
nog steeds de grote favoriet.

Zijn eerste camera was een Samsung Digi-
max V4 compactcamera. Het fotograferen was
toen nog niet veel meer dan het schieten van
wat kiekjes. De Samsung camera maakte
plaats voor een Fuji E900 compactcamera in
een Ikelite huis en was voorzien van een Ike-
lite DS125 flitser. Met deze set is hij serieuzer
gaan fotograferen en die heeft voor de verdere
groei in de fotografie gezorgd. 

Na een Olympus E300 spiegelreflexcamera in
een huis van UK Germany, wordt er nu gefo-
tografeerd met een Olympus E3 camera, even-
eens in een behuizing van UK Germany. Als
flitsers gebruikt Van der Sande twee YS110-al-
pha flitsers van Sea&Sea. Hij testte tot voor
kort camera’s voor het inmiddels verdwenen
Duikmagazine en doet dat nu nog voor Dui-
keninBeeld. Daardoor ligt hij regelmatig met
een nieuwe set in het water. Het in korte tijd
doorgronden van zo’n set en het achterhalen
van de sterke- en verbeterpunten is soms een
hele uitdaging.

UIT DE ARCHIEVEN VAN
EDWIN VAN DER SANDE

ONDERWATERSPORT    SEPTEMBER 2012 54 ONDERWATERSPORT    SEPTEMBER 2012

Oosterschelde

Dahab, EgypteOosterschelde

Oosterschelde

Oosterschelde

Grevelingen



Delen van kennis 
en enthousiasme

Vanaf het moment dat het fotograferen
serieuzer is geworden is Edwin van der
Sande ook actief naar het werk van an-

dere fotografen gaan kijken. Hierin is hij
ondermeer gestimuleerd door een cursus
onderwaterfotografie van Karin Brussaard en
Ron Polet. Kijken om te leren van anderen,
maar wel bewust proberen om een eigen stijl
te ontwikkelen. Belangrijk, want hij vindt dat
een mooie foto niet door de camera, maar
door de fotograaf wordt gemaakt. 

Een echte specialiteit heeft Van der Sande niet.
Hij probeert allround te zijn. Het minst leuke
vindt hij het terugkijken van de eigen foto’s. Als
perfectionist is er altijd wel wat aan te merken
en te ontdekken wat er beter kan. ‘Het positieve
hieraan is dat je jezelf blijft ontwikkelen.’ 

Door het actief naar het werk van anderen kij-
ken en delen van ervaringen heeft hij al snel
veel andere fotografen leren kennen. Dat
maakt voor hem het duiken en fotograferen
extra leuk. Het leren kennen van al die foto-
grafen heeft er ook voor gezorgd dat hij actief
heeft meegewerkt aan de organisatie van de
verbetering van het Open Nederlands kampi-
oenschap en Zeeuws kampioenschap onder-
waterfotografie in 2009. Hij heeft  in 2010 als
assistent/model van Ron Offermans deelgeno-
men aan het WK Onderwaterfotografie in Tur-
kije. ‘Een bijzonder leuke en leerzame ervaring.
Allereerst om dit internationale veld persoon-
lijk te leren kennen, maar ook om iedereen op
zijn eigen manier aan het werk te zien.’
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Azië waar 
fotografieparadijs

De lol in het fotograferen is bij Edwin
van der Sande altijd groot geweest,
maar na de eerste duikvakantie op de

Filippijnen kon de pret helemaal niet op. ‘Wat
een paradijs is dat voor onderwaterfotogra-
fen,’ kijkt hij terug. Dat geldt overigens niet al-
leen voor de Filippijnen, maar ook voor bij-
voorbeeld Indonesië.  

Voor onderwaterfotografen zit er wat hem be-
treft veel verschil in de bestemmingen die
worden aangedaan. Het verschil wordt met
name veroorzaakt door de diversiteit in het
aanwezige leven. En juist daarin blinkt de
Aziatische regio uit. Wat niet wil zeggen dat
het duiken op andere bestemmingen minder
plezier geeft. ‘Elke regio heeft zijn charmes en
zijn eigen sterke punten.’

Zijn ervaring in Noorwegen en Bretagne doen
hem erg denken aan het duiken in de Ooster-
schelde. Qua leven en zicht zijn er verschillen,
maar vooral ook veel overeenkomsten. Gozo
en Turkije zijn wat uitdagender voor fotogra-
fen. ‘Hier moet je veel harder je best doen om
leuke modellen voor je camera te krijgen.’
Het duiken in Egypte blijft hem het gevoel ge-
ven dat je in een groot aquarium springt. Bo-
naire geeft zeker door de kantduiken een
groot gevoel van vrijheid. ‘Elke bestemming
heeft zijn eigen charme, maar voor mij is Azië
is toch wel een waar fotografieparadijs. Tot
dusver dan, want er zijn nog veel niet be-
zochte bestemmingen.’
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