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DOOR OLIVIER NEESE

Een onophoudend spektakel van lichtflit-
sen, af en toe een zware donderslag, tonnen
regenwater en kletterende hagelstenen die
soms een diameter van drie centimeter
hadden. Velen lagen dit weekend met een
bang hartje in bed, maar niet Laurens An-
dreas Vermeyen. “Op zulke dagen herleef
ik”, klinkt het. “Zo ben ik zondagavond
mijn wagen ingesprongen richting Zee-

brugge”, vertelt hij. “Het was een impulsie-
ve en risicovolle beslissing om ook het
strand op te lopen, maar het was meer dan
de moeite waard. De bliksem in de zee zien
verdwijnen : prachtig !”

NEERGEDUWD VOOR VALWIND
De 29-jarige Sint-Michielsnaar houdt er een
bijzondere hobby op na : stormjagen. “Bij
Syntra West heb ik tussen 2009 en 2011 een
opleiding als videorealisator gevolgd”, ver-

“Hoe meer bliksemflitsen, 
hoe liever ik het heb”
LAURENS VERMEYEN : DE BRUGSE STORMJAGER
SINT-MICHIELS q Terwijl de meeste mensen dit weekend trillend
in hun bed hoopten dat de schade van de voorbijrazende storm zou
meevallen, sprong Laurens Andreas Vermeyen in zijn wagen om zo
dicht mogelijk bij de invallende bliksemflitsen te geraken. “Wie een
mooi beeld wil, moet af en toe een risico durven te nemen”, zegt
de 29-jarige stormjager uit Sint-Michiels.

Een indrukwekkend beeld van afgelopen zondagavond vanop het strand van Zeebrugge : de bliksem slaat in op de zeehaven. (Foto Laurens Andreas Vermeyen)
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telt hij. “Als hobby maakte ik filmpjes van
beginnende Brugse bands. Een jaar gele-
den wou ik op een stormachtige dag ook
eens een timelaps proberen te maken. Dat is
een filmtechniek waarbij er minder beel-
den per tijdseenheid opgenomen worden,
om zo trage evoluties – zoals de bouw van
een appartement of het openen van een
bloemknop – versneld weer te geven en/of
zichtbaar te maken. Terwijl ik aan de Kine-
polis de storm, die zich op zo’n vijf minu-
ten van Brugge bevond, aan het filmen was,
werd ik door een valwind met camera en al
tegen de grond gekwakt. Dat liet zo’n diepe
indruk op mij na dat ik me sindsdien begon
te verdiepen in stormen. De natuur heeft
me als het ware een les gegeven.”

VÓÓR DE STORM
Wie denkt dat er enkel in de tornadogevoe-
lige VS storm chasers zijn, moet zijn mening
herzien. Ook hier zijn er spectaculaire
weersveranderingen en een community van
stormjagers. “Liefhebbers van uitzonderlij-
ke weertaferelen hebben zich verzameld in
de Facebookgroep Weerliefhebbers. Van an-
dere collega-stormjagers heb ik al bijzonder
veel geleerd. Niet enkel over hoe je het best
een storm vastlegt, maar ook waar en wan-
neer er eentje dreigt los te breken. Andere
hulpmiddelen zijn lightning map, een app
die alle blikseminslagen weergeeft, de bui-
enradars en de adviezen van kennis Ward
Bruggeman. Hij legt zich toe op het voor-
spellen van het weer en is vaak betrouw-
baarder dan het KMI. Als er een storm
nadert of dreigt te ontstaan, moet je je zo

ik bijna prijs. Op nog geen honderd meter
van me is de bliksem ingeslagen. Dan heb
ik meteen ingepakt en vertrokken. Maar
zondagavond stond ik op het strand van
Zeebrugge. Op een open vlakte staan ter-
wijl het onweert : het is niet meteen aan te
raden. Maar wie een mooi beeld wil, moet
af en toe eens een risico nemen.” 
Wat zijn de ideale omstandigheden om een
storm vast te leggen ? “Wanneer een storm
wordt aangekondigd door een typerende
shelf cloud”, vertelt hij. “En dan mag de
bliksem komen. Hoe meer bliksemschich-
ten, hoe liever ik het heb. Dan komen ook
de wolken het best tot hun recht. Persoon-
lijk werk ik het liefst ’s nachts, en wanneer
het niet te veel waait.”
Een hobby vergt tijd en dat is voor stormja-
gen niet anders. “Een voorbeeld : zondag-
nacht ben ik vijf uur op pad geweest, om
daarna thuis nog eens twee à drie uur aan
mijn beelden te werken. Maar de combina-
tie met mijn werk als havenarbeider lukt
wel. Nu zit ik wel even in een bijzondere
situatie. Door een peesblessure zit ik thuis

met een ingepakte hand.
Dan is stormjagen

even een leuke afwis-
seling.”

Info : www.
facebook.com/
TLvimageview

snel mogelijk ter plaatse spoeden. Een
stormjager moet de storm vóór zijn. Als je
midden in een storm terecht komt, kan je
niet meer werken. Doorheen de regendrup-
pels kan je geen mooie beelden schieten en
je materiaal dreigt doorweekt te raken. Je
moet altijd voor, achter of aan de zijkant
van een storm staan.”

GEVAARLIJK
Dit jaar heeft de Brugse stormjager al een
vijf- à zestal stormen kunnen vastleggen.
“Schrik heb ik niet. Op een bepaalde ma-
nier word ik aangetrokken door die angst.
Maar dat wil niet zeggen dat ik niet op mijn
hoede ben. Als ik fotografeer, kijk ik con-
stant rond me. Ik besef dat het een gevaar-
lijke hobby is
en dat ik geen
domme
dingen
moet
doen. Za-
terdagnacht had

“Als stormjager moet je 
de storm vóór zijn. Als het
begint te regenen, kan je
niet meer werken”

LAURENS ANDREAS VERMEYEN
De Brugse stormjager

SINT-MICHIELS G Laurens Andreas Vermeyen kan zich nog
exact herinneren wanneer zijn fascinatie voor stormen
ontstond : donderdag 18 augustus 2011. “De dag van de
verwoestende storm op Pukkelpop”, vertelt hij. “Toen ik
op de weide de wolken uit elkaar zag breken en door-
had dat er een onweer op komst was, ging ik samen
met een vriend en vriendin naar de camping om onze
tenten goed af te sluiten. De wind kwam op en ik
stelde voor om even te schuilen in een van de bierten-
ten op de camping. En toen is de hel losgebarsten. We
hebben het hele terrein verwoest zien worden, in de verte
hebben we dat meisje onder die omgewaaide lichtmast zien terechtkomen....
Overal rond ons zagen we enkel nog groen licht. Dat was een vreemde maar
indrukwekkende belevenis. Sindsdien ben ik me beginnen verdiepen in stor-
men. Ik kwam dankzij de sociale media al snel in contact met andere stormja-
gers en met mijn filmachtergrond was de stap naar het vastleggen van stormen
al snel gemaakt.” (ON)

Fascinatie begon tijdens 
de storm van Pukkelpop

(BH03/2)

VRIJDAG 4 SEPTEMBER 2015 I 3I STORM TEISTERT REGIO

Ka asm arkt
‘t Zand Brugge
Zondag 

VZW / ASBL 6 September
van 9.30 U. tot 18 u. GRATIS TOEGANG! Met meer dan 50 standhouders!
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