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Materiaal
• camera, batterij, geheugenkaart
• lens: 70-200, 70-300, 100-400, 150-600, 200-500, 300, 400 (full-frame)
• (tweede camera voor dichtbij)
• regenhoes voor camera + lens
• stoeltje (laag standpunt is beter)
• aangepaste kleding - rugby is een wintersport

    
Instellingen

• beeldformaat: JPEG (RAW in lastige omstandigheden)
• transportmodus: continu hoog
• witbalans: automatisch (opletten met kunstlicht)
• opnamestand: sluitertijdvoorkeuze, minimaal 1/1.000
• ISO automatisch
• geen automaat/programma (sluitertijd te lang)
• geen manueel: lichtomstandigheden wisselen te snel
• lichtmeetmethode: matrix/evaluatief
• geen centraal/spot want dan te veel invloed van shirt!
• histogram controleren, evt. compenseren voor witte truitjes in felle zon
• opletten bij line-out (speler tegen lucht => onderbelichting)

Autofocus

• modus: continu autofocus (AF-C, AI Servo AF, …)
• AF-punt selectie: AF Zone, Group AF, Expanded Group, …
• niet werken met single point (te klein)
• opletten met automatische selectie van AF-punt door camera
• AF tracking: camera blijft eerst geselecteerde onderwerp volgen
• gezichtsherkenning uitschakelen (te veel spelers)
• AF-ON, ‘back button focus’ = AF loskoppelen van ontspanknop
• (gevorderd) AF prioriteit op release vs. focus
• (gevorderd) gevoeligheid van tracking instellen
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Positie
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Algemeen
• spelers en officials niet hinderen
• slechtste positie = ter hoogte van middellijn
• bij dominant team, kant kiezen 

Positie 1: achter de achterlijn (tussen doellijn en achterlijn : try zone!)
• ideaal voor lange tele
• goede positie voor acties van lijnspelers, tackles, conversies
• goede isolatie van onderwerp tegen achtergrond
• opgelet voor doelpalen die beeld blokkeren
• bij try: uitzoomen of camera 2

Positie 2: aan 22m lijn, spel volgen
• ideaal voor korte tele
• goede positie voor scrums, tackles, rucks, mauls, line-outs

Positie 3: ter hoogte van doellijn
• ideaal voor korte tele
• goede positie voor tries 


