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Fotograaf aan het woord
Maarten Knol

Hoofdklasse in de regio
6 hockey teams

Sportsnap is op zoek naar
Sportliefhebbers

Korfbal: zeven vragen aan
Rob Blokpoel
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In Den Haag wordt hard gewerkt aan de groei 
van de korfbalsport. Is dat wel nodig met 

maar liefst zeven korfbalverenigingen in de 
residentie?  Groei gaat hierbij niet alleen om 

meer leden, maar vooral om iedere dag een 
stukje beter te worden en de sport op een nog 
hoger niveau te tillen. Sportsnap ondersteunt 

dit proces met kwalitatief hoogwaardige 
sportfoto’s voor meer publiciteit.

KorfbalstadDEN HAAG
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Ook deze tweede uitgave van het 

SportSnap.nl magazine is speciaal 

gemaakt voor alle sportliefheb-

bers. SportSnap.nl is een groep 

fotografen die de passie voor 

sport en fotografie ieder weekend 

omzetten in mooie en pakkende 

sportbeelden. 

Sport is een verbindende factor in 
onze samenleving. Het houdt men-
sen niet alleen lichamelijk gezond 
maar het verbindt mensen met de-
zelfde interesse. Sociale gezondheid 
zou je dat kunnen noemen. 

We merken dat ook tussen de 
fotografen onderling binnen 
SportSnap.nl. Iedereen is stuk voor 
stuk bezig met ons ‘eigen ding’, 
mooie foto’s maken langs de velden, 
in de sporthallen of in het zwembad. 
Als je dan diezelfde fotografen bij 
elkaar zet, groeit meteen de saam-
horigheid doordat we de combina-
tie van sport en fotografie zo mooi 
vinden. 

Voor alle (weekend) fotografen geldt 
dat ze actief zijn door hun passie 
voor fotografie en niet om er rijk van 
te worden. Mede daardoor helpen 
we elkaar graag door het delen van 
ervaringen. 

Soms zijn fotografen gericht op één 
sport maar willen graag ook eens 
iets anders proberen. Je zou kunnen 

zeggen “een andere tak van sport 
beoefenen”. Als dat het geval is dan 
helpen we elkaar op weg door samen 
op pad te gaan naar die onbekende 
sport.

SportSnap.nl is een relatief jonge or-
ganisatie en zijn nu twee jaar te vin-
den rondom de meest uiteenlopende 
sporten in en rondom Den Haag. De 
bezoekersaantallen op SportSnap.nl 
blijven groeien en wordt met veel 
enthousiasme ontvangen door een 
breed publiek.  

Ook de diverse sportclubs weten 
inmiddels de weg naar SportSnap.nl 
goed te vinden. We maken daar 
graag afspraken mee om de club te 
promoten door middel van het leve-
ren van aansprekende actiefoto’s. 
De clubs delen op hun beurt wed-
strijdverslagen met SportSnap.nl 
zodat er een mooie samenwerking 
ontstaat.

Ben jij als bestuurslid of als club 
in het algemeen ook geïnteres-
seerd in een samenwerking met 
SportSnap.nl? 
Stuur ons een mail via info@sport-
snap.nl. Of maak gebruik van het 
contactformulier op de website van 
Sportsnap.nl

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/

Korfbal: Play-off wedstrijd 
VEO tegen Vriendenschaar 
25-06-2022
© Foto: Frank van der Leer

Contact met SportSnap.nl:
info@sportsnap.nl
06 - 105 554 55
Frank van der Leer

VOOR SPORTFOTO’S UIT DE 
HAAGSE REGIO KIJK JE OP
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Hoe ben je met fotografi e in aan-
raking gekomen?
Foto’s maken is mij met de paplepel 

ingegoten. Mijn vader fotografeer-

de hobbymatig, ontwikkelde zelf z’n 

foto’s en zorgde ervoor dat de fami-

liemomenten werden vastgelegd. Op 

zeker moment kreeg ik “een boxje” in 

m’n handen gestopt en mocht ik zelf 

gaan foto’s maken. Dat was de Zeiss 

Ikon Box Tengor (zie foto) Daarbij 

kreeg ik natuurlijk de nodige tips van 

m’n vader.

Heb je zelf een sportachter-
grond?
Mijn sportieve achtergrond is beperkt. 

Tijdens m’n middelbare schooljaren 

heb in een waterpoloteam gespeeld 

en heb ik ook nog een aantal jaren 

gewindsurft.

Wanneer zijn fotografi e en sport 
samen gekomen?
Tijdens, maar vooral na de zwemlessen 

van m’n kinderen, toen m’n jongste 

zoon ging waterpoloën, ben ik be-

gonnen met het fotograferen van de 

zwem- en waterpolo-evenementen. De 

gemaakte foto’s werden met spelers 

en ouders gedeeld en gaandeweg ging 

ik foto’s maken tijdens wedstrijden 

van andere teams bij de eigen en ook 

bij andere verenigingen. Mijn fotowerk 

werd langzamerhand omvangrijker 

en de evenementen waarbij ik foto’s 

maakte werden meer divers, serieuzer 

en professioneler. Op een gegeven 

moment kreeg ik van een beroepsfoto-

graaf de hint dat het niet gewaardeerd 

werd (door collega fotografen) om 

foto’s gratis uit te delen 

terwijl de beroepsfoto-

grafen hier juist hun in-

komsten op baseren. Als 

reactie hierop heb ik me 

ingeschreven bij de KvK, samen met 

mijn inmiddels ook fotograferende 

zoon, en zijn we het bedrijf Digiknol 

Productions gestart. Kort hierna heb ik 

mij aangesloten bij het sportfotogra-

fen-collectief SportSnap waarmee de 

diversiteit van de evenementen voor 

mij fors is vergroot, en ik hanteer nu 

ook de gangbare tarieven voor foto-

werk. Hierdoor loop ik collega foto-

grafen niet meer op een ‘oneerlijke’ 

manier voor de voeten én krijg ik een 

tegemoetkoming in de gemaakte kos-

ten (apparatuur, software, reiskosten).

Wat is je drijfveer voor deze 
hobby?
Drijfveer voor de fotografie is voor 

mij primair het vastleggen van mooie 

momenten om later nog eens naar te 

kunnen kijken en van te genieten.

Bij het maken van mijn eerste sport-

foto’s was mijn zorg vooral om alle 

speler(-tjes) op de foto te krijgen. Voor 

ouders en speler is het doorgaans het 

belangrijkst dat er een foto van hun 

kind is en de kwaliteit ervan is niet 

voor iedereen van even groot belang. 

Het leuke van deze periode is dat je 

de ontwikkeling/groei van de spelers 

vastlegt en later kunt terugzien: van 

speler bij de mini-waterpolo tot speler 

bij de dames- en herenteams.

Omdat deze manier van fotograferen 

voor mij routine werd en veel dezelf-

de foto’s opleverde, ben ik me gaan 

Maarten Knol in actie 
bij een hockeywedstrijd 
tussen HDM dames en 
Bloemendaal in de Hoofd-
klasse competitie.
© Foto: Frank van der Leer

Maarten Knol
S P O R T F O T O G R A A F

Eerste camera de Zeiss 
Ikon Box Tengor
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Waterpolo, 
EK-Kwalificatie Mannen 
Nederland-Litouwen.
© Foto: Maarten Knol

Scheveningen Surf, 
Josanne
© Foto: Maarten Knol

richten op het fotograferen van spe-

ciale momenten, emoties, details en 

effecten. Voor mij is het de uitdaging 

om met mijn foto’s het gevoel van een 

evenement of wedstrijd over te bren-

gen op de kijker.

 

De hele cyclus van foto maken, nabe-

werken en publiceren is voor mij een 

welkome afleiding van de hectiek van 

mijn werk en de dagelijkse routine. 

Het geeft me energie om met iets heel 

anders bezig te zijn en hierdoor ook 

met andere mensen met andere inte-

resses in contact te komen.

Is er een foto die je nog heel 
graag een keer zou maken?
Door mijn recente aansluiting bij 

SportSnap.nl zit ik nog in een ken-

nismakingsfase met de verschillende 

sporten. Voordat ik naar een voor mij 

nieuw te fotograferen sport ga, lees ik 

me altijd in en probeer een paar films 

op YouTube te bekijken om te weten 

waar de fotogenieke momenten zitten. 

Afgelopen maand ben ik bij m’n eerste 

rugbywedstrijd geweest. Hier wil ik 

snel weer naar toe! Want ik weet nu 

beter wat en hoe ik daar had willen 

fotograferen.

Heb je nog een tip voor aanko-
mend sportfotografen?
Laat je inspireren door foto’s van an-

dere fotografen, creëer zo je eigen stijl 

en voel je vrij om te experimenteren.



Vrijwilliger worden?
Sportsnap zoekt sportliefhebbers

Voor iedere Haagse sportclub:
Jouw club extra aandacht geven?

Ben je secretaris, com-
municatie vrijwilliger of 
gewoon clubwatcher bij 
een Haagse sportclub?
Je hebt nu de mogelijkheid 

om je sportclub meer in 

‘the picture’ te zetten. Dat 

kan heel letterlijk als één 

van onze fotografen bij 

een thuiswedstrijd foto’s 

komt maken. Gelijktijdig 

zijn wij op zoek naar goede 

wedstrijdverslagen die wij 

op onze website bij de foto’s 

kunnen publiceren. Als 

tegenprestatie leveren wij 

foto’s die het artikel op de 

eigen website of social media 

kunnen accentueren. Zie je 

kansen en wil je scoren voor je 

club? Benader ons via e-mail 

adres: 

info@sportsnap.nl

Leerling journalistiek

Wij bieden met ons platform een mooie stage-
plaasts voor leerlingen die sport en journalistiek 
willen combineren. Omdat wij nog steeds aan het 
ontwikkelen zijn is deze stageplaats echt inter-
resant voor je persoonlijke ontwikkeling. Wed-

strijden volgen, schrijven, posten op social media 
en publiceren op de website. Je kunt er zelf een 

mooie invulling aan geven.
info@sportsnap.nl

Editor

Vindt je werken met Lightroom leuk? Terwijl 
de fotograaf langs de lijn aan het werk is, zorg 
jij dat de doorgestuurde foto’s worden gecor-
rigeerd, rechtgezet en wordt voorzien van de 

namen van de spelers. 
Daarna zet je ze meteen online of worden ze 

doorgestuurd naar de club of media die daar om 
gevraagd heeft.

info@sportsnap.nl

Sportsnap is een groep vrijwilligers die plezier beleven aan sport en fotografi e in de 
Haagse en metropool regio. Dat blijkt aanstekelijk te werken, we krijgen het steeds druk-
ker en zijn daarom op zoek naar nog meer leuke vrijwilligers en studenten:
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Joey Oosterveld tijdens 
HIJS Hokij - Liege Bull-
dogs in vorig BeNe Lea-
gue seizoen
© Foto: Frank van der Leer

IJSHOCKEY
Toch nog een
BeNe League
competitie
Lange tijd was het onzeker. De bespre-
kingen tussen IJshockey Nederland 
(IJNL) en de Koninklijke Belgische IJs-
hockey Federatie (KBIJF) waren dusda-
nig bekoeld dat de BeNe League van de 
baan leek. 

Na een periode van onzekerheid zijn 
vertegenwoordigers van beide bonden 
tot een oplossing gekomen en zal ook 
komend seizoen voor de ijshockeyers 
een BeNe League op het programma 

staan. De bekercompetitie en wedstrij-
den om het landskampioenschap maken 
er de komende tijd weer een prachtig 
ijshockey seizoen van.

Meer info op www.hijshokij.nl

Het succes van een tennistoernooi komt niet 

alleen door mooi weer, maar bovenal een goede 

voorbereiding.  Daar is toernooidirecteur Mark-

Paul Burgersdijk van het ITF Internationaal Tenni-

stoernooi zeker in geslaagd. Een spelersveld met 

aansprekende internationale spelers, die na een 

blessuregevoelige periode, weer de punten willen 

scoren voor een hogere ranking.

Ook vele activiteiten rondom het toernooi waren in 

het programma opgenomen zoals een presentatie 

van de KNLTB, Kids-Day om jonge kinderen kennis 

te laten maken met het spelletje tennis, work-

shops voor tennisleraren en sponsormeetings.

Ook dit jaar zorgde Sportsnap, als onderdeel van 

het PR&Media team, voor al het beeldmateriaal. Op 

die manier werd het mogelijk om berichten snel, 

zowel via de media, als ook via social media te 

verspreiden.

Na afloop zette toernooidirecteur Burgersdijk de 

winnaars en vrijwilligers in het zonnetje. ‘Het was 

weer gigantisch, ik ben onwijs blij en trots dat we 

stappen blijven maken en ook de vierde editie van 

het Tennis Point ITF The Hague weer tot een prach-

tig einde hebben gebracht.’

Tennis Point - ITF The Hague 2022

Winnares dames single, Natalia Szabanin (HUN) in tranen na 
haar toernooiwinst. © Foto: Frank van Leeuwen
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Z E V E N  V R A G E N  A A N

Rob Blokpoel

Zit het Korfbal weer in de lift en hoe is 

dit te verklaren?

Korfbal is van oudsher een sociale 

sport, de meest geëmancipeerde en de 

meest geavanceerde. De veranderde 

samenstelling van de wijken in vooral 

de grote steden, maakt het moeilijk te 

overleven. 

Korfbalverenigingen zijn in Den Haag 

vooral in de oude wijken gevestigd, 

met vooral nieuwe Nederlanders. 

Vanwege geloof is het gezamenlijk 

sporten (meisjes en jongens) voor een 

groot deel van deze groep niet moge-

lijk. 

Korfbalverenigingen in de nieuwe wij-

ken zijn er vrijwel niet. Verenigingen 

in kleine dorpen en steden rond Den 

Haag hebben daar duidelijk minder 

last van. Daar groeit de sport.

Welke ontwikkelingen zou je graag 

zien binnen het korfbal in het alge-

meen?

Meer samenwerking tussen verenigin-

gen op bestuurlijk en uitvoerend vlak. 

Minder naar binnen gericht. De kreet 

“samen staan we sterk” bestaat niet 

voor niets.

Meer professionele begeleiding en 

coördinatie, die vrijwilligers aanstuurd 

en ondersteunt.

Gemeente Den Haag is daar mee 

begonnen, maar geldgebrek kan dat 

weer doen eindigen.

Zijn er samenwerkingen om meer 

leden te verkrijgen voor de Haagse 

korfbalverenigingen?

De Stichting The Hague Masters, 

organisator van de Haagse Korfbalda-

gen is bezig met het wijzigen van de 

statuten. Zij gaat zich meer richten op 

de samenwerking tussen de vereni-

gingen, initiëren en ondersteunen van 

nieuwe activiteiten en verbeteren van 

het imago. De regio Haaglanden en re-

gio Holland Rijnland en misschien ook 

de Metropool Den Haag/Rotterdam 

biedt kansen om samen een betere 

organisatie neer te zetten. Samen-

werking is het streven om vooral de 

kwaliteit van de organisatie binnen de 

verenigingen te versterken.

Een van de nieuwe initiatieven vanuit 

de Gemeente Den Haag is het Kangoe-

roe Project. Daarmee is aangetoond 

Die Haghe – Achilles © Foto: Frank van Leeuwen

In de Haagse korfbal regio kent iedereen Rob Blokpoel. Dit is overigens 

niet vreemd want Rob zet zich zijn hele leven al in voor korfbal. Ook de 

Haagse Korfbaldagen worden vanaf het begin gedragen door Rob. 

De 36ste editie van dit meerdaagse toernooi wordt dit jaar gehouden 

van 10 t/m 19 november in sporthallen in en rondom Den Haag.

Rob Blokpoel © Foto: Frank van Leeuwen
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dat samenwerking en ondersteuning bij alle deel-

nemende verenigingen tot en positief resultaat 

leidt. Dit initiatief probeert de Stichting nu ook 

uit te breiden naar de verenigingen in de rand-

gemeenten. Andere initiatieven zal de Stichting 

daarom van harte ondersteunen.

Is korfbal nu een echte familiesport of moeten we 

dit anders zien?

Korfbal was een echte familiesport. Maar de hui-

dige maatschappelijke ontwikkelingen, de nieuwe 

media en andere externe factoren, maken het 

steeds moeilijker. Vroeger brachten we de vrije tijd 

vrijwel alleen bij de korfbalvereniging door, nu is 

vaker: trainen of wedstrijd spelen en direct naar 

huis. Te veel andere uitdagingen.

De Haagse Korfbaldagen voor de 36ste keer. Wat 

verwacht je van deze editie?

Onvoorstelbaar dat dit evenement nog steeds be-

staat in de huidige vorm en nog steeds populair is 

bij de meeste verenigingen. In die 36 keer is er wel 

het een en ander veranderd in de uitvoering. Als je 

niet blijft ontwikkelen gaat het fout. In die fase zit 

de organisatie nu. Het spelniveau en de ledenaan-

tallen zijn, zeker in Den Haag, dramatisch gezakt. 

Daardoor zijn nieuwe initiatieven voor de hoogste 

League Klasse ontstaan. Ook de gewijzigde aan-

vangsdata van de zaalcompetitie bij de verschil-

lende klassen maakt het puzzelen erg moeilijk. De 

organisatie zoekt daarom naar nieuwe wegen om 

het “tij” te keren. Hierover zal met de verenigin-

gen worden overlegd. De jeugd zou daar centraal 

in moeten staan. 

Na een aantal moeilijke jaren gaan we deze editie 

er weer vol tegenaan. Meer livestream, waardoor 

meer publiek wordt bereikt.

Is er voldoende media aandacht voor korfbal.?

Het antwoord is nee. Maar dat geldt ook voor vele 

andere sporten. Steeds minder ruimte in dagbla-

den. Steeds minder korfbalnieuws. Voor een groot 

deel zijn we daar zelf debet aan. De Korfbalvereni-

gingen, ik heb het al eerder gezegd, moeten zich 

meer naar buiten richten. 

Natuurlijk is het moeilijk om daar mensen voor te 

vinden. Maar als de verenigingen iemand kunnen 

aanstellen om de weinige korfbal journalisten van 

de nodige informatie te voorzien, dan zal de publi-

citeit alleen maar toenemen. Klagen is simpel, doe 

er zelf wat aan. Help de pers, werk mee als journa-

listen en fotografen naar een wedstrijd komen.

Wat wil je ons nog melden zo vlak voor de start van 

de veldcompetitie 2022-2023?

De korfbalsport is een unieke sportvorm, een uniek 

Nederlands product waar we trots op mogen zijn. 

Jammer dat het na zoveel jaren niet is gelukt een 

zodanig Internationaal niveau te bereiken, waar-

bij Nederland niet automatisch Wereldkampioen 

wordt. Ook hier geldt dat de verenigingen daar een 

bijdrage aan zouden kunnen leveren. Buitenlandse 

clubs hebben weinig mogelijkheden om, zoals bij 

ons, vrijwel elke week competitie te spelen.

Er zijn genoeg buitenlandse clubs die het fijn 

vinden om een week trainingsstage bij een Neder-

landse vereniging te volgen of deel te nemen aan 

en toernooi. Of ga zelf naar 

een Buitenlands toernooi. 

Neem initiatief! Voor de 

korfbal jeugd ook geweldig 

om die ervaring op te doen.

Die Haghe – Maassluis © Foto: Frank van der Leer
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HOCKEY
6 Haagse teams in hoofdklasse!

Hockeystad Den Haag

Het beloofd weer een druk jaar te wor-
den voor de Haagse sportfotografen die 
zich richten op hockey. Op fabelachtige 
wijze wisten de mannen van HDM afge-
lopen seizoen zich op te werken tot de 
hoogste regionen van de Nederlandse 
hockey competitie. De dames van HDM 
doen al langer mee en de mannen en 
vrouwen van zowel HGC als Klein Zwit-
serland zijn ook al jaren van de partij. 
In het vorige Sportsnap magazine schre-
ven we er al over maar nu mag Den 
Haag zich oprecht een echte hockeystad 
noemen!

Let’s stick together

De gemeente Den Haag en de gezamen-
lijke clubs hebben, om dit doel te be-
reiken, een belangrijke rol gespeeld. De 
clubs zijn verenigd in de stichting “Let’s 
stick together”. Men kon op deze basis 
een High Performance Top Training Cen-
tre opzetten. Dit wordt door alle drie de 

clubs gebruikt. Zowel door de senioren 
als door de eerste jeugdteams. 

Panasj jeugdopleiding

Ook Panasj is neergestreken op het LST 
terrein. De Haagse tak van deze lande-
lijke hockey jeugdopleiding geeft lessen 
aan kinderen van 3 tot 15 jaar om ze 
tot unieke en creatieve hockeyers op te 
leiden.

Mannen HDM vieren hun 
promotie ten koste van 
SCHC.
© Foto’s: Frank van der Leer

Pien van Nes van HDM in 
actie tegen de dames van 
Bloemendaal.
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DE PLAAT
Hoewel je als foto-
graaf altijd denkt, 
mijn mooiste foto 
moet nog komen, 
heb je er toch ook 
beelden bij zitten 

waarvan je achteraf 
denkt, toch wel een 

hele gave plaat! 

Een bijzonder mo-
ment of de wed-

strijd  in één beeld. 
Twee aktie foto’s 

van onze Sportsnap 
fotografen waar de 
aktie vanaf spat!Handbal: Hellas - Houten © Foto: Jet van Bergen en Henegouwen

KVS 1 in actie tegen GKV 1 © Foto: Eric van der Ende
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Reewegpad 22   Dordrecht   078 - 621 38 82    www.drukkerij-rad.nl

SPECIALIST IN LETTERPRESS EN FOLIEDRUK

Samenwerking 
Sportsnap.nl
Door onze persoonlijke aanpak zien 
we dat het samenwerken met clubs 
en media als bijna vanzelf tot stand 
komt. Afgelopen jaar hebben wij alle 
fotografie voor basketbal team “The 
Hague Royals” verzorgd. De club 
zorgt zelf voor publicatie in de di-
verse media. Ook voor het komende 
seizoen worden daar afspraken over 
gemaakt.

Ook onze samenwerking met de 
Haagse Korfbal regio en de ITF ten-
nis toernooien en clubs als HDM en 

Velo badminton zijn mooie voorbeel-
den van onze directe manier waarop 
wij de regiosport op de kaart zetten.

Een aantal fotografen werkt ook voor 
de professionele media zoals het 
Algemeen Dagblad, Hockey.nl en Den 
Haag Topsport. We zorgen ervoor 
dat deze partijen met veelzeggende 
sportfoto’s hun media uitingen kun-
nen versterken. 
Voor sportfoto’s van kwaliteit zijn wij 
bereikbaar op 06 - 105 554 55.

Voor een website 
met inhoud . . . 

www.nortsea-art.com
FOTOGRAFIE ONTWERP TEKSTEN

T
e
k
st

 e
n

 o
p
m

a
a
k
: F

ra
nk

 va
n 

de
r L

ee
r -

 N
or

th
se

a 
Ar

t C
om

pa
ny

D
ru

k
w

e
rk

: D
ru

kk
er

ij 
RA

D 
- D

or
dr

ec
ht

 in
fo

@
dr

uk
ke

rij
-ra

d.n
l

©
 N

iet
s m

ag
 w

or
de

n 
ov

er
ge

no
m

en
 zo

nd
er

 to
es

te
m

m
in

g 
vo

or
af

. V
oo

r c
on

ta
ct

: in
fo

@
sp

or
ts

na
p.n

l

BADMINTON

KORFBAL

IJSHOCKEY
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