
 Creatuur
     maart / april 2014

Vereniging NatuurFotografen Nijmegen
18 maart: Inge Diepen, Texel

15 april: Hein Valk, Noorwegen

Foto van de maand

  Gert van der Flier



De Voorzetter

Noorderlicht en wolven

  Ik ben net een week terug uit Noorwegen van een noorderlichttrip. Bijna twee weken
lang zouden we gaan fotograferen rondom Tromso met Marcel en Eric. Marcel en
Eric wilden ook wolven gaan fotograferen in de Polarzoo, maar dat was voor mij
bijzaak. Alle te beïnvloeden parameters hadden we optimaal gezet: het ideale jaar,
jaargetijde, lokatie en spullen. Vorig jaar hadden Marcel en Erik op dezelfde lokatie
negen van de elf nachten noorderlicht gezien. Niets stond daarmee een fantastische
reis in de weg. 
  De tweede avond was het raak, een volgens Marcel en Eric middelmatige show van
noorderlicht die een goed uur duurde. Ik was blij het te zien en het smaakte naar meer.
De volgende dagen echter werd heel noord Noorwegen bedolven onder een
wolkendeken als gevolg van een grote depressie op de Atlantische oceaan. Er was geen
enkele kans om ergens het noorderlicht te zien. De zonneactiviteit was er maar was
verscholen achter de wolken. Het zag er naar uit dat we de laatste dagen nog wat
konden zien, maar hoe dichter bij we kwamen hoe meer het wolkendek bleef hangen.
In de tweede week bleef er alleen de laatste avond over als potentiele noorderlicht
nacht. Uiteindelijk was dat de avond waarop alles meezat. Het spektakel begon om
ongeveer acht uur en duurde tot ver na middernacht. Grote hoeveelheden noorderlicht
op meerdere plaatsen tegelijkertijd  en met bewegende gordijnen. Het was fantastisch.
We zijn uiteindelijk naar bed gegaan omdat we de volgende ochtend het vliegtuig
moesten halen, niet om dat het noorderlicht ophield.
  Het deed me denken aan het enorme enthousiasme dat Vincent Munier ons liet zien
tijdens het 7e internationale fotofestival in Arnhem. Toen hij na 8 tochten in het
poolgebied eindelijk een roedel wolven op zich af zag komen ging hij helemaal uit zijn
dak. De beloning was het wachten meer dan waard. 

Van de voorzitter, Hein Valk
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Programma VNF-N  januari - februari

18 maart 20.00 uur Opening en mededelingen
20.10 uur Inge Diepen: Texel
21.00 uur Pauze
21.05 uur Eigen werk 
22.15uur Opruimen

15 april        20.00 uur Opening en mededelingen
20.10 uur Hein valk: Noorwegen
21.00 uur Pauze
21.05 uur Eigen werk

  22.15 uur Opruimen

Texel 
Sinds een aantal jaren ga ik (voornamelijk in het voorjaar) naar Texel om de daar
aanwezige (broed) vogels te fotograferen. In het begin ging het vooral om het
registreren van de vogels, later meer om het gedrag van de vogels vast te leggen.

Voor mij interessante vogelgebieden zijn:

Het Wagejot, een langgerekte plas doorsneden met eilandjes, ligt als het ware
ingeklemd tussen de oude en de nieuwe Waddendijk.
Hier broeden onder andere kluten, kokmeeuwen, scholeksters, tureluurs.
De lepelaar is hier ook wel eens te zien en is dan soms ook (afhankelijk van de te
gebruiken lens) beeldvullend te fotograferen.  
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De beste tijd om de vogels hier te fotograferen is tijdens de ochtenduren’
Vanwege de nieuwe Waddendijk moet men er op bedacht zijn dathet Wagejot pas de
eerste zonnenstralen ontvangt als de zon al een tijdje boven de horizon verschenen is’
In de middag is er veel tegenlicht. Zonsondergang daar en tegen kan wel weer mooie
beelden opleveren.
Een zijde van het Wagejot bestaat uit een paar geplaveide parkeerplaatsen en een brede
grasberm waarover met een auto gereden kan worden. Na langdurige en veelvuldige
regenval verandert deze berm in een vieze blubberbrei. Een paar jaar geleden reden
twee fotografen zich vast; een tractor moest er aan te pas komen om de auto los te
trekken’

Minkewaal ligt niet ver van het Wagejot. Maar deze plas is veel kleiner en het kan
gebeuren dat er geen enkele vogel te zien is. De lepelaar vindt dit watertje over het
algemeen aantrefkelijker dan het Wagejot enhij/zij vindt dikwijls toch iets voor zijn/haar
gading.
Met enig geluk zijn hier ook zilver- en mantelmeeuwen te bewonderen.
Kluten fourageren hier ook wel eens maar zijn over het algemeen (mijn mening) beter
te fotograferen aan het Wagejot.
In de oude Waddendijk heeft men nestgelegenheid gemaakt voor de oeverzwaluwen.

Een ander gebied in trek bij veel vogelfotografen is Ottersaat.
Het ligt ten-noorden van Oudeschild en bestaat uit kleine plasjes en eilandjes.
Kokmleeuwen, kluten, scholeksters zijn hier te zien. Het afgelopen voorjaar zag lk hier
ook veel visdiefjes.
De Petten, dicht bij de veerhaven ‘t Horntje gelegen, is uitermate geschikt voor de
middagfotografie.
Net als Ottersaat bestaat de Petten uit een verzameling van plasjes en eilandjes.
De petten is omrasterd, maar fotograferen achter statief of vanuit de auto blijft
mogelijk. 5



Om het baltsgedrag van de kleinere vogels (zoals kokmeeuwen, kluten, scholeksters)
aan de rand of in het water in beeld te brengen, heeft men vaak wel langere telelenzen
nodig.
In april is er vaak kans op grauwe ganzen met hun pullen (jongen)’

Wie graag vliegende kiekendieven fotografeert kan daarvoor goed terecht bij de
Mokbaai.
Tijdens de broedperiode vliegt deze roofvogel boven het riet.

Min of meer tegenover de Mokbaai ligt het uitzichtpunt de Geul.
Kans op overvliegende lepelaars, grauwe ganzen, aalscholvers, bergeenden.
De vogels van Texel zijn soms tolerant ten opzichte van de vogelfotografen. Daardoor
kan men dikwijls de vogels staand of zittend achier het statief fotograferen. Maar soms
zal men ook wel verplicht zijn  auto als rijdende schuilhut te gebruiken.
Als ik de auto als rijtende schuilhut gebruik, dan leg ik over het geopende portierraam
een houten plateau, op mijn aanwijzingen gemaakt door de heer Marc Beurskens’
Tijdens de ritten naar en van de diverse vogelplekken leg ik lens en camera in een met
schuimrubber beklede bak.



Tijdens het voor jaar van 2012 trof ik bij het Wagejot bijna geen vogels aan.
Toeval bracht mij toen in het gebied van de Hoge Berg’
Mantelmeeuwen profiteren hier van het voer dat de boeren aan hun schapen en
lammeren verstrekken. Hun baltsgedrag kon ik op die manier fotograferen. Na de
paring verdwijnen de meeste mantelmeeuwen naar de duinen, waar zij hun eieren
uitbroeden. Verschil tussen de kleine en de grote mantelmeeuwen:
Grote mantelmeeuw heeft lichtroze poten; de kleine mantelmeeuw heeft heldergele
poten

Praktische tips.

De veerdienst tussen Den Helder en Texel wordt beheerd door Teso (Texels Eigen
Stoomboot Onderneming).
Retourtickets kunnen voor vertrek gekocht worden via het internet, maar kunnen ook
aangeschaft worden bij een van de loketten op de veerhaven in Den Helder’
Dit ticket is geldig voor zowel de heen-als de terugreis’
Tijdens de terureis vindt geen controle plaats, sterker nog, het is zelfs onmogelijk om
op Texel een kaartje voor de veerboot te kopen’
Men kan geen plaatsen reserveren voor de veerdienst, ( duur van de overtocht 20
minuten) maar tijden, drukke periodes wordt de één-uurs dienst vervangen door één
half uurs dienst.
Vertrek uit Den Helder: op het halve uur; vertrek uit Texel: op het hele uur.
Prij svoorbeeld van één retourticket:
Auto’s van2,51 t/m 5,50 m. lengte inclusief 9 personen:
Tarief: vrijdag t/m maandag € 36,50

Dinsdag t/m donderdag € 25,00’

Verdere inlichtingen: www.teso.nl       7



Tegenwoordig is betaald parkeren verplicht in Den Burg’ de Koog en Oudeschild’
Twee mogelijkheden:
Een los parkeerkaartje kopen bij de parkeerautomaat voor € 2,50 per uur (minimale
inworp €1,00).
Het Texelvignet voor toeristen kopen à  raison van € 15,00. Dit vignet is één jaar
geldig (eigenlijk 14 maanden) en met dit ticket mag er op alle betaalde parkeerplaatsen
“gratis” geparkeerd worden. (Het vignet is te koop Ãbij de VVV Texel en bij vele
supermarkten)’
Betaald parkeren is ver plicht tussen 9.00 en 18.00 uur . Buiten deze uren mag er gratis
geparkeerd worden.
Op Texel zijn diverse rondwandelingen uitgezet. De met gele en blauw gemarkeerde
wandelinge zijn het hele jaar toegankelijk. De “groene routes” zijn in verband met het
broedseizoen gesloten van 1 maart tot 15 augustus’

Alle woonkernen opTexel hebben hetzelfde netnummer:0222
De VVV Texel is gesitueerd aan de rand van Den Burg en heeft een eigen’ dus gratis
parkeerplaats.

Afsluiting.
Slechts een paar gebieden heb ik hier beschreven en van veel vogels en gebieden heb ik
nog geen (goede) beelden.
In de komende jaren hoop ik die leemtes alsnog op te vullen’

Inge DiePen.

Presentatie Noorwegen– Hein
Valk – 3e dinsdag in April

  In de afgelopen vijf jaar ben ik vier keer in
Noorwegen geweest, een keer in de zomer en
winter en twee keer in de herfst. Van de
meest zuidelijke punt tot recent bijna het
meest noorderlijke plek. Het is een
interessant land met heel veel natuur en rust.
Deze reizen heb ik altijd met Marcel gemaakt
en vaak nog iemand anders. De eerste keer
ging Helma mee, andere keren mensen van
buiten de fotoclub. 
  In de presentatie wil ik een selectie van mijn
foto’s laten zien uit die periode. Zomergevoel
langs de zuidkust met een achtergebleven
papegaaiduiker op Runde, herfst in de
Rondane en noorderlicht bij Tromso. 
Hein Valk
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Excursie Oisterwijke vennen – zaterdag 12 April 

Op zaterdag 12 April wil ik een excursie organiseren om te gaan fotograferen bij de
Oisterwijkse Vennen. Dit vennengebied is zeker zo fotogeniek als de Hatertse vennen
en biedt in het voorjaar met mist veel mogelijkheiden om sfeerfoto’s te maken. De
bedoeling is om de zonsopkomst mee te maken bij het Voorste Goorven en daarna
zien we verder afhankelijk van het weer. Het vertek is om 5.30 uur vanuit Nijmegen en
graag een kwartier voor vertrek aanwezig zijn. Als je meewilt kun je je opgeven bij Hein
Valk (hein.valk@upcmail.nl / 06-13491885). 
Groeten Hein

Macro: 

Een workshop, een praktijkboek en
in mei een clubavond, voor elk wat
wils.
Het zou leuk zijn als en in de
creatuur van september een verslag
geplaatst kan worden  (met foto’s)
over de workshop. 
Wie meld zich aan. 

Een macro van Gert van der Flier



Over foto’s gesproken

De vereniging heeft twee boeken aangeschaft die gaan over het bespreken van foto’s.
Ze heten “Over foto’s gesproken” van Hans Bronger en Simon Ophof en zijn te leen
via het bestuur. 
  Over foto’s gesproken’ gaat in op de verschillende stappen die bij een fotobespreking
aan de orde zijn. Het boek is helder geschreven en rijk geïllustreerd met foto’s van veel
vrijetijdsfotografen waardoor de fotobespreking al lezende in de praktijk gebracht
wordt. Er zijn ook veel opdrachten opgenomen waardoor fotografen individueel of in
groepsverband kunnen oefenen. Het boek is geschreven door Hans Brongers en Simon

Ophof; beiden hebben hun sporen verdiend zowel in de fotografie
als het onderwijs en het is een meer dan lezenswaardig boek
geworden. Niet alleen leer je het fotobespreken beter onder de
knie te krijgen maar ga je ook, vanwege de gevolgde fotoanalyse,
zelf beter fotograferen. Een aanrader dus voor fotograferend
Nederland!



Belangrijke gegevens van VNF-Nijmegen
Bestuur

Voorzitter Hein Valk
Slottuin 1
6642 DC Beuningen
06-13491885

Secretaris Liefke Reurich
Rijksweg-West 15
6842 BA  Arnhem
026-3815995
email: secretaris@vnf-nijmegen.nl

Penningmeester              Marcel Gutter 
 Hegdambroek 10 - 39

6546 Nijmegen
024- 3773884
E-mail: penningmeester@vnf-nijmegen.nl

Alg. bestuursleden Adri Klaassen
Akeleistraat  5
6641 AS   Beuningen  
024 6772251

Bankrelatie & contributie 
Postbankrekeningnummer: IIBAN: NL69 INGB 0005585299 t.n.v. VNF afd. Nijmegen.
De contributie bedraagt €30,- per jaar. 
Inschrijfgeld nieuwe leden €5,-

KvK
De Vereniging NatuurFotografen Nijmegen staat ingeschreven in het register van de Kamer
van Koophandel Centraal Gelderland 40145961

Verenigingsavonden
Verenigingsavonden vinden plaats in Wijkcentrum “De Schakel “ Archimedesstraat 9, 
6533 MA,  Nijmegen. Tel: 024-3566520
Iedere eerste en derde dinsdag van de maand om 20.00 uur (zaal open 19:30 uur). 
Komende verenigingsavonden op:   18 maart, 1 april, 15 april

Het volgende verenigingsblad  verschijnt mei 2014.
Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk  30 april  inleveren bij de redactie.
Redactie: Pierre Willems  
Redactieadres: redactie@vnf-nijmegen.nl

Overnemen artikelen
Natuurfotoverenigingen mogen artikelen uit dit blad overnemen voor publicatie in hun eigen
verenigingsblad. (bron en auteur vermelden).
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Foto van de maand


