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Komend sportseizoen wordt Den Haag nog 

meer een echte hockeystad. 

Binnen de regio zijn maar liefst drie 

toonaangevende clubs actief: 

Klein Zwitserland, hdm en HGC. 

Van die drie clubs spelen ook nog eens drie 

dames en twee heren teams in de 

KNHB Hoofdklasse. 

Dat is wat de Eredivisie voor voetbal is. 

De drie topclubs hebben ook de beschikking 

over een gezamenlijk 

High performance trainingscentrum 

LST (Let’s stick together). 

Om de prestaties van de teams blijvend op 

hoog niveau te houden. 

HockeystadDEN HAAG



SportSnap.nl magazine is speciaal 
gemaakt voor alle liefhebbers van 
sport. We zijn een club van foto-
grafen die de passie voor sport en 
fotografie ieder weekend omzetten 
in mooie en pakkende sportbeel-
den en laten daar andere mensen 
graag van meegenieten. 

Begin 2020 ontmoette ik een andere 
Haagse sportfotograaf. Al snel bleek 
dat we iets gemeen hadden: passie 
voor fotograferen en een hekel aan 
gedoe. 

Als startend fotograaf is het al 
geweldig als ‘jouw plaat’ in de krant 
komt met je naam eronder.
Met de uit de hand gelopen hobby 
heb je dan niet alleen waardering, 
maar het blijkt ook dat je beelden 
bij publicatie een bepaalde waarde 
vertegenwoordigen. 

Als je kwaliteit goed is mag je dan al 
snel meedoen met de ‘grote jon-
gens’. Je wordt ingelijfd bij een foto-
persbureau en dan begint het ver-
dacht veel op een baan te lijken met 
veel eisen en weinig opbrengsten. 
Tot het moment dat je het plezier in 
fotograferen gaat verliezen.

Toen stelde ik mezelf de vraag: “wat 
maakt de hobby van sportfotografie 
voor mij zo leuk en waardevol?”
Het antwoord is: waardering bij je 
club of een individuele speler voor 

die ene gave actiefoto. Trots dat je 
foto gebruik wordt in krant, maga-
zine of website, je maakt die foto’s 
immers om andere mensen van te 
laten genieten.
En het contact die je als fotograaf 
hebt met mensen op en rond het 
veld of in de zaal. Zoals spelers, 
clubmanagers, mensen van de redac-
tie en collega fotografen.

Al deze dingen werden overschaduwd 
bij het werken voor fotopersbureau’s. 
Scoren had ineens alles te maken 
met het verdienmodel en niet meer 
met die geweldige plaat die je wilt 
vastleggen. 

Om de lol weer terug te krijgen 
hebben we een creatieve oplossing 
bedacht. We zijn een samenwerking 
gestart met een groep regio fotogra-
fen. Deze werken allemaal op eigen 
titel en beplalen zelf wat ze fotogra-
feren en wat ze met die foto’s doen. 
Maar we werken ook als collectief en 
treden gezamenlijk naar buiten als 
SportSnap.nl. Hier worden alle foto’s 
in beeld gebracht en de opbrengsten 
van foto’s komen direct bij de publi-
cerende fotograaf. 
Als er foto verzoeken binnen komen, 
dan spelen we die aan elkaar door 
zodat altijd de juiste fotograaf op de 
juiste plek zit.
Bekijk de beelden op SportSnap.nl

Frank van der Leer

Bestel je een foto op SportSnap.nl in de 
vorm van een download of print, dan 
wordt die bestelling voor je geregeld 
via onze partner Oypo. Deze specialis-
ten maken ook andere producten zoals 

canvassen, mokken, telefoon hoesjes, 
puzzels enz. Allemaal met de foto-beel-
den die je zelf uitkiest. 

https://www.sportsnap.nl/bestel-je-fotos/

Op de omslag fotograaf 
Eric de Wit tijdens de 
huldiging van Olympische 
spelers op Scheveningen.
© Foto: Frank van der Leer

Contact met SportSnap.nl:

info@sportsnap.nl

06 - 105 554 55
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Hoe ben je met fotografie in aanra-
king gekomen?
Toen ik een jaar of zeventien was, 
hield ik mij al bezig met fotografie. 
Je weet wel, met filmrolletjes en 
een doka om zelf te ontwikkelen en 
af te drukken. Langzaam aan wat 
uitbreiding in apparatuur totdat het 
door het werk en gezin even op een 
laag pitje kwam te staan.

Heb je zelf een sportachtergrond?
Ons gezin is altijd sterk verbonden 
geweest met Die Haghe, een ech-
te familie vereniging. Daar heb ik 
dus ook gevoetbald en net als mijn 
vader, diverse functies gehad bij de 
club.

Wanneer zijn fotografie en sport 
samen gekomen?
Mijn kinderen zijn ook gaan voetbal-
len bij Die Haghe. Mijn zoon speelde 
in de selectie en ik nam regelmatig 
mijn camera mee om dit vast te 
leggen. Later ook bij mijn dochter 
op hockey. Die beelden werden 
erg gewaardeerd door de spelers.
Uiteindelijk werden mijn foto’s ook 
opgemerkt door Haaglandenvoetbal 
en zo ben ik daar verder mee door 
gegaan. 

Wat is je drijfveer voor deze 
hobby?
Het is gewoon erg leuk om op deze 
manier bij de sporten betrokken te 
zijn. Je ziet de wedstrijden van je 

kinderen en komt ook plaatsen als 
fotograaf die weer helemaal nieuw 
zijn. Daarbij is het gewoon mooi om 
je te blijven ontwikkelen in fotogra-
fie, het is tenslotte een hobby.

Is er een foto die je nog heel graag 
een keer zou maken?
Ik heb zelfs de koning mogen foto-
graferen, dus nee niet een specifiek 
beeld. Wel vind ik het vastleggen 
van emotie in een foto altijd heel 
mooi.

Heb je nog een tip voor aanko-
mend fotografen?
Sport is emotie, probeer dat vast 
te leggen. Dat lukt niet altijd, maar 
dan heb je wel een sterk beeld. Hockey: Victoria - SCHC
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Eric de Wit in actie tij-
dens inhuldiging spelers 
0lympische spelen op 
Scheveningen.
© Foto: Frank van der Leer

Eric de Wit
S P O R T F O T O G R A A F



ADO Den Haag vrouwen actiefoto (boven) en Teamfoto 2020 (onder) © Foto’s: Eric de Wit



The Hague Royals brengt met Eredi-
visiebasketbal de Haagse bluf naar 
de Sportcampus Zuiderpark en wil 
daarmee Hagenaars en de stad ver-
binden en entertainen. “Wij gaan 
de Hofstad inspireren om te gaan 
sporten, verbinden door middel van 
entertainment en sport en zorgen 
voor mooie ontmoetingen in de 
sportcampus en daarbuiten” is de 
drive van het bestuur van de The 
Hague Royals.

Binnen nu en vijf jaar is The Hague 
Royals een échte Haagse topsport-
club, waar iedereen welkom is en 
garant staat voor een geweldig 
avond uit. Een avond bij The Hague 
Royals staat gelijk aan spektakel. 
Met de sportcampus als kloppend 
hart en de attractieve basketbal-
sport voor je neus, zit je de gehele 
avond op het puntje van je stoel. 

De Sportcampus is het middelpunt 
voor de basketbalsport in de regio 
Haaglanden. 

The Hague Royals is hét basketba-
linstituut in en rondom Den Haag. 
We onderhouden warme banden 
met de gemeente en alle vereni-
gingen in de regio en ondersteu-
nen talentontwikkeling, gericht op 
het ontwikkelen en ontdekken van 
Haags talent, met The Hague Royals 
als einddoel.

Kom je ook komend seizoen kijken 
naar de The Hague Royals?

Basketbal in topvorm
The Hague Royals

The Hague Royals in actie © Foto’s: Frank van Leeuwen



DE PLAAT

Hoewel je als foto-
graaf altijd denkt, 
mijn mooiste foto 
moet nog komen, 

heb je er toch altijd  
beelden bij zitten 

waarvan je achteraf 
denkt, toch wel een 

hele gave plaat. 

Een bijzonder 
moment of een 

heel verhaal in één 
beeld. Dat kan op 

die manier zelfs een 
samenvatting van 
de hele wedstrijd 

zijn.ADO Den Haag vrouwen tegen FC Twente © Foto: Franka Dobbe

Korfbal Den Haag © Foto: Frank van Leeuwen



HaagseTopsport.nl is voor het 
komende seizoen een samenwerking 
gestart met het regionale fotografen 
platform SportSnap.nl.  

Zowel HaagseTopsport.nl als Sport-
Snap.nl zijn actief in het Haaglanden 
gebied. HTS doet verslag van alle 
nieuws over topsport die deze regio 
rijk is. De verslaggevers werken bij 
Haagsetopsport als vrijwilliger. Dat 
geldt ook voor de fotografen die 
beelden aanleveren bij de nieuwsbe-
richten. 
Op de site van HTS wordt in dat ge-

val een link gedeeld naar het totale 
aanbod van foto’s van betreffende 
wedstrijd zodat clubs en sporters 
alle beelden direct kunnen bewonde-
ren en eventueel bestellen.

SportSnap.nl gaat niet alleen prach-
tige beelden leveren als bijdrage aan 
de sportverslagen, 
maar ze bieden 
ook ondersteuning 
aan beginnende 
fotografen om op 
die manier uitein-
delijk ook deel te 
kunnen nemen aan 
het fotografen 
collectief.

Voor een website 
met inhoud . . . 

www.nortsea-art.com
FOTOGRAFIE ONTWERP TEKSTEN
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