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AMATEURFOTOGRAAF STEFAN CRUYSBERGHS MAG BEELDEN LEVEREN

Zeven foto’s in kalender van
National Geographic
In de National Geographic-scheurkalender van 2016 staan zeven foto's van amateurfotograaf
Stefan Cruysberghs (39) uit Sint-Pieters-Rode. ‘Dit is een mooie beloning en het is een stimulans
om me verder toe te leggen op mijn hobby.’

‘Ik ben trots dat er zeven foto's werden geselecteerd, maar ik blijf een amateurfotograaf’
Na zijn studies maakte de uit Lommel afkomstige Stefan Cruysberghs heel wat verre reizen. ‘Ik zag al
vele wereldwonderen, overblijfselen van oude beschavingen, schitterende landschappen in
hooggebergtes, woestijnen en de jungle’, zegt hij. Tijdens zijn reizen nam hij geregeld foto's.
Hij werkt als softwareprogrammeur bij Bringme in Leuven, en spaart al zijn verlofdagen op, om te
reizen en te fotograferen.
‘Ik doe regelmatig mee aan fotowedstrijden. Met wisselend succes. Af en toe verschijnt er een foto
van mij op de cover van een vak- of natuurtijdschrijft’, zegt Cruysberghs.

Scheurkalender
‘Voor de scheurkalender van 2016 doet National
Geographic uitzonderlijk een beroep op
amateurfotografen. Dat er uiteindelijk zeven
foto's van mij werden geselecteerd, is de mooiste
bekroning die ik me kan voorstellen. Bovendien
vroegen ze om nog meer foto's op te sturen, om
een promotieartikel mee te illustreren. Ik ben
natuurlijk trots op mijn geselecteerde foto‘s, maar
besef ook wel dat ik een amateurfotograaf blijf en
niet mag worden vergeleken met de professionele
fotografen die voor National Geographic werken’,
zegt Cruysberghs.

Jonge vos
Bij de zeven geselecteerde foto's zijn beelden, die werden genomen in Frankrijk, Ethiopië, Namibië
en Mongolië. Er is ook een foto bij van een jonge vos in de Demerbroeken in Testelt. ‘Ik had een tip
gekregen dat er jonge vossen zaten. Twee ochtenden ging ik er tevergeefs op de uitkijk staan. Maar
op een avond zag ik de jonge vos plots tevoorschijn komen. Je moet als natuurfotograaf veel geduld
kunnen opbrengen, maar ook een beetje geluk hebben. Het blijft een enorm fascinerende hobby,’
zegt de amateurfotograaf.

Noorderlicht
Cruysberghs is afkomstig uit Lommel, maar wil nu ook in het Hageland op zoek gaan naar speciale
beelden. Hij wacht vol ongeduld op tips om te kunnen uitrukken met zijn camera. Maar hij heeft ook
nog andere dromen. ‘Antarctica of de Noordpool, Alaska en Nieuw Zeeland staan nog op mijn
verlanglijstje. Een ijsbeer en het noorderlicht zijn ook fantastische onderwerpen. Ik heb nog
voldoende uitdagingen.’
Informatie en meer foto’s van Stefan Cruysberghs zijn te vinden op zijn website: www.scip.be
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