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Woonplaats Arnhem, lid VWG Arnhem
Waar is de foto gemaakt?
De foto is gemaakt op dinsdag 18 oktober bij het strandpark Slijk-Ewijk, beter bekend als het Gat van Hagen. Het
was nogal bewolkt, maar het bleef gelukkig droog. Normaal kom ik zelden op deze locatie, maar de aanwezigheid
van een Roodhalsfuut lokte me erheen. Deze fuut heb ik die dag helaas niet gezien, dus ik stond op het punt weer
via dezelfde weg terug richting Arnhem te fietsen.
Ineens klonk er heel duidelijk een ping van een Baardman, dat kon niet missen. Geluiden zijn niet mijn sterkste punt,
maar dit geluidje was onmiskenbaar. De rietstrook waar ik voor stond, was vrij smal, maar de Baardman was toch
niet te zien. Een heel enkele keer was de vogel hoorbaar, maar ik zag niets.
Hoe heb je de foto gemaakt?
Op een gegeven moment zag ik toch wat beweging in het riet. De Baardman klom af en toe wat hoger het riet in.
Toen ben ik gehurkt gaan zitten en was het gewoon wachten op het goede moment. Uiteindelijk kon ik deze mooie
foto schieten.
Ik heb een Nikon D610 body gebruikt en de lens was een 500mm F4, vast brandpunt. De exif-waarden waren ISO
800, sluitertijd 1/1000 sec, diafragma F4. In dit geval heb ik geen statief gebruikt, dat is nogal lastig met een snel
bewegend vogeltje als een Baardman.
Wat maakt deze foto bijzonder?
Van de ongeveer vijftig foto’s die ik maakte, waren er hooguit tien aanvaardbaar scherp. Deze foto sprong eruit en
deze vond ik erg passend. De compositie laat de vogel mooi in zijn natuurlijke omgeving zien.
Kom je vaker in vogelgebieden in het werkgebied van de VWG Nijmegen?
Jazeker. Ik ben lid van Vogelwerkgroep Arnhem maar ik woon in Arnhem op zo’n vijf minuten fietsen van Bergerden,
dus ook vlak bij de grens van het Arnhems/Nijmeegse gebied. Bredelaarse Zeeg is het gebied waar ik het meest
kom, maar een favoriet gebied is de Ooijpolder. Ook de Bruuk bij Groesbeek is prachtig.
Welke soort zou je nog eens graag voor de lens krijgen?
Een lastige soort als de Houtsnip. Een foeragerende Houtsnip zou heel mooi zijn om voor de lens te krijgen. Een
Smelleken is ook een nog niet gefotografeerde soort voor mij.
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