Digitale vogelshow NGC-DBS.
Beste leden, na de toch wel grote teleurstelling dat we als vereniging in 2020 geen clubshow hebben
kunnen organiseren vanwege de coronaregels die we dienen te accepteren en na te leven zoekt het
bestuur naar activiteiten die jullie interactie vraagt. We willen samen met jullie een digitale show
organiseren. Dit kan natuurlijk nooit de sfeer en beleving van een baby- of clubshow evenaren. Maar
deelname aan de digitale show zet Uzelf aan het werk wat het extra leuk maakt. Ook hopen we zo de
band vereniging-leden in deze aparte tijd een boost te geven. We gaan dus een digitale show
organiseren. Dit betekent dat wij jullie NGC-DBS leden vragen om foto’s te gaan maken van jullie
vogels met ringen 2021! Hoe wij dit alles gedacht hadden uit te voeren kunt U verderop lezen. Ook
geven we U wat tips hoe de vogels te fotograferen/filmen. Uw inzendingen aangemeld via een te
verstrekken inschrijfformulier zullen via email centraal verzameld worden. Vervolgens zullen Uw
vogels door een aantal keurmeesters beoordeeld worden aan de hand van het ingestuurde
beeldmateriaal. Per klasse zullen de vogels geplaatst worden van 1 t/m 7. Uiteraard komen er
winnaars en deze zullen natuurlijk gepubliceerd worden.
Vogels beoordelen van afbeeldingen is niet eenvoudig, maar in Coronatijd wel een goed alternatief.
We hopen dan ook dat veel liefhebbers zichzelf motiveren mooie afbeeldingen te maken.
Tijdens onze clubshows sturen we allemaal de vogels in de NGC-DBS TT-kooi omdat dit de keuring
voor de keurmeesters vereenvoudigd.
Dus voor de digitale show willen we ook zoveel mogelijk kunnen beoordelen vanuit een gelijk
uitgangspunt. De vogels dienen alleen in onze standaard TT-kooi te worden gefotografeerd/gefilmd!
Inschrijven t/m 08-01-2021!

Foto’s en video van de vogel.
Wij eisen voor de foto’s per vogel;
-

1 Foto van opzij: in TT-kooi gefotografeerd van kop tot en met de gehele staart (Foto 1
ideaalbeeld).
- 1 Foto frontaal aanzicht: TT-kooi, weer kop t/m gehele staart(Foto 3 ideaalbeeld).
- 1 Foto ¾ tot rugzijde: TT-kooi, weer kop t/m gehele staart.
Een foto van de rug is best lastig maar de zij-foto van getoonde grijsgroene geeft een indruk van de
rondingen en nekpartij. Filmpje is wellicht alternatief/aanvulling voor foto van de rugzijde.
Om de foto’s in het juiste formaat te snijden zijn er verschillende programma’s , Apps zoals Snapshot
(gratis te downloaden.)

Foto’s en filmpjes aub maken met het toestel 100% vertikaal en ter hoogte van de zitstok.

Dit voorkomt vertekening. Zie verder beschreven de tips voor het maken van foto’s/filmpjes;
Bestandsgroottes foto’s beperken tot ongeveer2MB per foto.
De filmpjes mogen max 5-10 seconde per vogel zijn. Filmpjes geven een goed inzicht wanneer de
camera om de vogel draait.
- 3 foto’s per vogel opsturen (voor-, zij, achterkant) en evt. 1 kort filmpje per vogel.
- Hoeveel; 10 vogels maximaal. Denk aan grootte van foto!
Bijv alleen via smartphone.
Foto van totale vogel! Kop tot staart in TT-kooi.
Baby’s volwassen vogels worden niet gescheiden! Alleen vogels met 2021 ring kunnen participeren.
10 tips om mooiere foto's te maken met je mobiele telefoon.
Maak je lens schoon.
Veeg alle vuiltjes en vingerafdrukken van je lens voordat je aan de slag gaat met je mobiele telefoon. Zonder
stof op je cameralens maak je natuurlijk veel scherpere foto’s.
De eerste stap in de goede richting. Tik op het scherm om het beeld scherp te stellen.
De camera van je telefoon stelt meestal scherp op het voorwerp dat het dichtste bij is, maar soms wil je liever
scherp stellen op een ander punt.
Tik met je vinger op het scherm op de plek waarop je scherp wilt stellen en het beeld past zich vanzelf aan.

Zoom niet in met digitale zoom.
De meeste telefoons hebben digitale zoom, maar daarmee kun je beter niet inzoomen. Het beeld wordt
daarmee namelijk alleen maar vergroot in plaats van daadwerkelijk in te zoomen op het onderwerp.
Hierdoor wordt de foto korrelig en dat maakt een foto veel minder mooi. Kies ervoor om zelf dichter naar het
onderwerp toe te gaan in plaats van in te zoomen.

Houd je telefoon recht.
Zorg dat de horizon altijd recht op je foto staat. Een scheve foto kan soms best een leuk effect geven, maar doe
dit alleen bij foto’s waar de horizon niet op staat.
Anders wordt de foto veel te onrustig.

Zorg voor goede belichting.
Licht is heel belangrijk als je mooie foto s wilt maken. In het donker is het vrijwel onmogelijk om mooie foto s
te maken met een mobiele telefoon en ook tijdens grijze winterdagen kun je mooie foto s wel vergeten.
Maak dus gebruik van zonnige, lichte dagen. Als de zon net opgekomen is in de ochtend of vlak voor
zonsondergang kun je de mooiste foto s maken.
Als je binnen foto s maakt is het belangrijk om foto’s te maken met het licht in je rug. Dat geeft het mooiste
effect. In de buitenlucht kan het soms ook mooi zijn om foto’s te maken terwijl je tegen de zon in kijkt.
Experimenteer daar gewoon eens mee.

Leer de functies van je camera kennen.
Sommige telefoons hebben speciale functies bij hun camera. Zo kun je bij sommige telefoons de witbalans van
de camera aanpassen.
Verken alle functies van je camera door online naar informatie te zoeken, de handleiding door te lezen of
probeer gewoon eens wat.
Als je alle functies door en door kent is het veel makkelijker om mooie resultaten te behalen.

Zet de flitser uit.
Als je een mooie foto wilt maken kun je de flitser van je camera beter uit zetten. Foto’s in het donker worden
nu eenmaal niet zo helder, ook niet als je de flitser gebruikt.
Maak foto’s liever in een lichte omgeving overdag zonder flitser.

Gebruik een foto bewerk app.
Je kunt veelal de foto met crop bewerken. Je snijt dan de niet relevante omgeving weg zodat accent op de
vogel ligt.

Houd je telefoon goed stil.
Het lijkt zo simpel, maar veel foto s worden verpest doordat ze bewogen zijn. Probeer je telefoon zo stil
mogelijk te houden als je een foto maakt.
Houd je telefoon vast met twee handen en houd je armen dicht bij je lichaam. Zo kun je de telefoon stabiel
vasthouden.

Resolutie foto: dit zijn het aantal beeldpunten of pixels op je scherm. Hoe hoger de resolutie, des te groter je
foto's worden, zowel qua afmetingen als bestandsgrootte.
Kort door de bocht genomen geldt: hoe hoger de resolutie, des te beter de kwaliteit van je foto's.
Maar bedenk dat er genoeg andere zaken zijn die invloed hebben op hoe je plaatjes er uit komen te zien.
Veel megapixels betekent dus niet vanzelfsprekend dat je alleen maar prachtige foto's krijgt.
Het helpt wel als je bijvoorbeeld achteraf besluit om een deel van de foto weg te snijden!
Praktijkvoorbeeld; een foto JPG format op mobile phone is 1,34MB, pixels=> 4032 x 1816. Na het snijden van
de foto(zoveel mogelijk alleen de vogel op het beeld krijgen) is de foto JPG 592KB, pixels=> 1398 x 2413!
Tips filmpje maken met mobiele telefoon;
Zet toestel in vliegmodus! Een smartphone stopt met filmen wanneer je wordt gebeld.
Een 10 seconde filmpje is snel MP4 formaat 10-20 MB groot.
5 seconde is zeker genoeg.

Tip 1: Blijf rustig tijdens het filmen met je smartphone.
Haastige spoed is zelden goed. Bij vogels filmen is het: haastige spoed is nooit goed. Even snel een opname
maken lukt zelden.
Ga je gehaast of gestrest filmen, dan maak je snel technische fouten, bijvoorbeeld bij het scherp stellen.
Adem in… adem uit… Een video maken kan soms een beetje spannend zijn. Vooral als je bent gevraagd om een
belangrijk moment – een aanzoek, een ultieme snowboard sprong – vast te leggen voor iemand.
Vandaar tip één: blijf rustig. Bekijk even van een afstandje wat je gaat filmen, en druk pas op record als je weet
hoe je het scenario in beeld wil brengen.

Tip 2: Houd je telefoon altijd met twee handen vast.
Voor een mooi, smooth beeld (als je bijvoorbeeld een persoon of object volgt), houd je jouw smartphone met
twee handen vast en niet met één.
Nog beter is het om je ellenbogen tegen je lichaam aan te houden, of ergens op te steunen, voor meer
stabiliteit.

Tip 3: Loop naar je onderwerp toe.
De meeste smartphones beschikken tegenwoordig over een uitstekende camera, toch is inzoomen met een
smartphone camera niet zo’n goed idee.
De lens in je telefoon is niet geavanceerd genoeg om óók ingezoomd een scherp beeld te leveren. Tip: loop
naar je onderwerp toe en gebruik de zoomfunctie niet. Dit zorgt voor een korrelig beeld.

Tip 4: Film met het licht mee.
Houd altijd rekening met het licht als je gaat filmen, over het algemeen film je met het licht mee voor het
mooiste beeld.
Film je tegen het licht in, dan zie je alleen donkere silhouetten en geen details. Wil je een bijzondere lichtinval?

