
DIGISCOPEN MET JE SMARTPHONE = PHONESCOPING 

Fotograaf voor een prikkie 
-------------------- Janneke Vorst 

B egerig heb ik staan kijken naar allerlei apparatuur, maar 
een telescoop is voor mij echt te duur. Maar een smart
phone en een goede verrekijker had ik wel. Voor €33,50 

heb ik, met een statief van een videocamera, een poor man's 
digiscoop gemaakt. Het resultaat is verbluffend! 

Verrassend goed resultaat 

De Gierzwaluw 

Mijn zoon maakte in een opwelling een foto (lepelaars in Haarlemmerliede) door 
mijn verrekijker met zijn - immer in zijn hand gekleefde - smartphone. Het resul
taat was verrassend goed. Ook mijn iPhone maakt prachtige foto's, de werkelijkheid 
wordt zelfs iets mooier lijkt wel. Dát ging ik ook proberen. Veel mislukkingen (wa
zig, veel zwarte randen, lucht, soms een foto van een schoen) maar ook een "lucky 
shot". Zoals deze foto in het Ilperveld met allerlei soorten in één beeld. 
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De Gierzwaluw 

Handen tekort 
Het valt niet mee om je toestel precies voor de verrekijker te houden, de vogel (scherp!) 
in beeld te houden, en ook nog eens op het juiste moment af te drukken. Je komt drie 
handen tekort. Ik ging op zoek naar een oplossing en vond uiteindelijk een smart
phone-adapterring in de webshop van de Vogelbescherming voor €11,99. 37 mm past 
op mijn verrekijker (55 mm dus niet, iemand interesse?). Deze zwarte plastic ring moet 
je zelf op een extra telefoonhoes plakken. Hardcase gekocht ( € 10) en dan heel precies 
plakken met montagekit en goed laten drogen. Dat zeg ik er nadrukkelijk bij, want 
bij mijn eerste poging om een Bergeend te fotograferen, viel de ring eraf. De tweede 
lijmpoging lukte wel. De iets opstaande rand heb ik vlak gemaakt, ik heb andere kit 
gebruikt en volgens de instructies laten drogen. 

Montage op statief 
Nu kwam ik nog maar twee handen tekort. Wat had ik nog nodig? 
Een tussendingetje om mijn verrekijker op het statief te monteren. 
Ook dat bleek te bestaan. Bij Foka bestelde ik een First Statiefadapter 
Special Small voor €11,50. Op deze foto is de adapter op het snelkop
pelingsplaatje van het statief bevestigd. "Op de meeste verrekijkers 
zit vooraan de middenbrug een statiefaansluiting waar deze adapter 
ingeschroefd kan worden. De andere zijde gaat op het schroefdraad 
van het statief. " Ook op mijn verrekijker bleek een dopje te zitten dat 
ik durfde los te draaien. 
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Afstandsbediening 
Dit begon er op te lijken! Nog maar één hand tekort had ik nu. Een 
afstandsbediening voor de camera op mijn telefoon. Dat bestaat 
natuurlijk. Maar hoe zit dat ook al weer? Zwaaien naar je selfie
stick, praten tegen Siri, weer een korte zoektocht naar een slimme 
oplossing. Die bleek ik al in huis te hebben, de volumeknop van de 
oortjes werkt als afstandsbediening. Sluit de kabel met de oordopjes 
en volumeknop aan en start de camera-app. In fotomodus: Druk op 
het +- knopje van de volumeknop (aan het kabeltje) om een foto te 

maken. En een extraatje: In filmmodus: Druk op het +- knopje van de volumeknop om 
de filmopname te starten en druk nogmaals op het +-knopje om de opname te stoppen. 

Naar buiten 
Het was tijd voor het veldwerk! Nou ja, op een vaste positie in de tuin. In een half uur 
had ik een Koolmees, Heggenmus en een Huismus op de vetbollen. Een geoefend foto
graaf ziet het meteen: tegenlicht. Met goede apparatuur ben je niet meteen een goede 
fotograaf. Nu nog veel oefenen en geduld ... Wie is geïnspireerd en gaat aan de slag? Ik 
hoor het graag: info@blijevogelswesterpark.nl 
Links en foto's: www.blijevogelswesterpark.nl/fotograafvooreenprikkie/ 
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