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droog
Stijn Van Hulle heeft twee passies: klimmen en
fotograferen. Je vindt hem dan ook het vaakst hoog
en droog, bengelend aan een of andere rotswand, of
boven op een hoogspanningsmast of windturbine,
met zijn camera in de aanslag. Een gesprek met de
fotograaf als hoogtewerker. • E.D.

PORTFOLIO STIJN VAN HULLE

S

tijn Van Hulle is een commercieel
fotograaf gespecialiseerd in sport,
lifestyle en industriële fotografie.
Zowat alles wat hij fotografeert,
speelt zich in de hoogte af. Hoe

komt dat?

Stijn Van Hulle: Ik klim nu al 22 jaar. Toen ik
achttien was, ben ik een eerste keer gaan klimmen in een zaal en ik was meteen verkocht. Ik
heb zelfs een jaar de wereld rondgereisd om
te gaan klimmen. Het is moeilijk uit te leggen
wat het zo aantrekkelijk maakt. Het is het gevoel van buiten te zijn, het op te nemen tegen
de rots. Het is heel uitdagend. Er is altijd risico,
je moet voortdurend op de veiligheid letten en
ervoor zorgen dat je met je touwen goed bevestigd bent. Als ik klim, dan leef ik echt.
De liefde voor fotografie zat er al langer in.
Mijn vader was lid van een fotoclub en had
thuis een donkere kamer waar ik mocht meehelpen. Op vakantie was ik altijd wel met een
camera bezig. In 2009 ben ik werkloos geworden, en daardoor had ik plots veel tijd. Ik heb
me toen verdiept in digitale fotografie, door
zelfstudie en via avondschool. Ik wou proberen om er mijn beroep van te maken en ben op
zoek gegaan naar een manier om mijn twee
passies – klimmen en fotograferen – te combineren. Ik wist dat het misschien te hoog gegrepen zou zijn, maar ik wou het erop wagen.
Shoot: Hoe heb je je eerste stappen gezet?
S.V.H.: Mijn eerste opdrachten waren voor de
uitgever van een topo (een gids voor klimmers,
E.D.) van het Belgische klimgebied Freyr, en
voor een fabrikant van klimschoenen. Vandaar
is het stap voor stap verdergegaan. Ik heb ook
een tijdlang andere fotografen geassisteerd,
waaronder Wim Van De Genachte, Bart Heynen, Filip van Roe... Het was niet evident om
voor hen te mogen werken, maar het was een
heel leerrijke ervaring.

Als professioneel fotograaf moet je veel tijd
besteden aan netwerken. Je moet je klanten
zoeken, ze komen heus niet vanzelf naar je toe.
Ik bezoek veel beurzen om contacten te leggen met de fabrikanten van klimmateriaal. Je
moet bij zo’n bedrijf de juiste persoon vinden,
en dan een relatie opbouwen. Ze zeggen soms
dat je iemand zeven keer moet zien voor hij je
onthoudt. Je mag dus niet te gauw opgeven. Je
moet ervoor willen gaan, anders blijf je beter
hobbyfotograaf. Eerlijk gezegd: ik zou nooit
de stap gezet hebben als ik niet werkloos was
geworden. Ik heb ook veel reclamebureaus
bezocht, en daar komen ook opdrachten uit
voor actie- en lifestylebeelden.
Shoot: Je doet vandaag meer dan alleen
foto’s van rotsklimmen.
S.V.H.: Klimmen is een heel kleine niche en er
gaat weinig geld in om, zeker in België. Ik heb
me geprofileerd als hoogtefotograaf voor de industrie, denk aan windturbines, masten – alles
wat hoog boven de begane grond is. Dat maakt
me uniek – ik ken in België twee fotografen die
hetzelfde zouden kunnen. Je moet niet alleen
kunnen fotograferen maar ook – en vooral –
veilig boven en weer beneden geraken.
Shoot: Wat is voor jou een goede klimfoto?
S.V.H.: Als klimmer beleef je een ongelofelijk
wauw-gevoel als je boven geraakt bent. Het is
moeilijk om dat in een beeld vast te leggen.
Een beeld staat stil, je mist de sensatie van het
klimmen. Een fotograaf die de klimtechnieken
niet kent, zal er ook geen goede foto’s van kunnen maken.
Technisch gezien komt er heel wat bij kijken.
Je klimt via routes naar omhoog met touwen
die je aan haken bevestigt. Je bewegingsvrijheid is dus beperkt; tenzij er een route parallel
loopt, kun je niet zomaar een klimmer van
opzij fotograferen. Ik gebruik verschillende
manieren om dat toch te doen. Een ervan is om

Klimmers zijn rare beestjes. Als je hen
zomaar vraagt of ze dit of dat willen doen,
is dat niet evident.
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me te verwijderen van de rots zodat je meer
diepte in het beeld krijgt. Daarvoor gebruik ik
een uitklapbaar frame waarmee ik op twee tot
drie meter van de rots kan gaan hangen. Het is
wat werk om dat op te stellen, maar het helpt
om betere foto’s te maken. Op mijn website
staat een video over hoe ik werk, die is via
FStoppers heel populair geworden.
Je moet ook met klimmers kunnen omgaan.
Het zijn rare beestjes. (lacht) Als je hen zomaar
vraagt of ze dit of dat willen doen, is dat niet
evident.
Shoot: Welk fotomateriaal neem je mee op
een klim?
S.V.H.: De lenzen die ik het vaakst gebruik
zijn een 24-70mm en een 70-200mm – die
laatste in f/4-versie, want een f/2.8 is te zwaar.
Omdat 24 mm soms niet breed genoeg is, heb
ik onlangs ook een Tokina 16-28mm-supergroothoek aangeschaft. Daarmee kun je nog
dramatischer beelden maken, maar de klimmer moet dan wel centraal in beeld staan of je
krijgt te veel vertekening.
Shoot: Ben je niet bang dat jouw werk overgenomen wordt door drones?
S.V.H.: Absoluut niet. Ik heb zelf al een paar
keer met drones gewerkt. Voor video is het
geweldig als het goed gedaan wordt, maar voor
fotografie is een drone niet geschikt. Het is
haast onmogelijk om perfect de compositie te
krijgen die je wilt. Bovendien stoort een drone
de concentratie van de klimmer. Nee, dan gebruik ik liever een GoPro op een stick.
Shoot: Wat staat er nog op je bucketlist?
S.V.H.: Ik zou graag een boek maken, maar
ik moet daar nog eens goed over nadenken.
Black Diamond – een merk van klimuitrusting
– vroeg me onlangs om Daila Ojeda en Hazel
Findley, twee topklimsters van het moment,
te fotograferen. Dat is echt wat ik wil blijven
doen.
Sinds kort ben ik me ook met portretten gaan
bezighouden. Ik heb al een reeks studioportretten in zwart-wit gemaakt van sporters die
ik ken, maar ik zou graag nog meer atleten
voor mijn lens krijgen. Het is alleen moeilijk
om ze in je studio te krijgen.
www.stijnvanhulle.com/nl/

STIJN VAN HULLE PORTFOLIO

RECHTS – Belgisch
professioneel klimmer
Sean Villanueva op de
aartsmoeilijke route
8a in Freyr. Dat hij
zich met één hand kan
vasthouden, toont zijn
hoge niveau.
ONDER – Na de klim
rolt Sebastien Berthe
zijn touw op, met op
de achtergrond het
kasteel van Freyr.
Om dit soort shots
te maken zeul ik een
70-200mm-telezoom
mee naar boven.
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LINKS – Op deze still uit een video zie je het
frame waarmee ik afstand houd.
ONDER – Deze foto maakte ik terwijl ik met
een zelfgemaakt frame op enkele meters van
de rotswand hing. Ik won er de eerste prijs
van een fotowedstrijd mee.
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RECHTS – Een portret
in de studio. Ik wil in
de toekomst nog meer
atleten voor mijn lens
krijgen.
ONDER – Beklimming
van een hoogspanningsmast. Slechts weinig
fotografen specialiseren
zich in dit soort industriële fotografie.
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