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Woonplaats Berg en Dal - Lid VWG Nijmegen sinds 2016

Waar is de foto gemaakt?
De foto is gemaakt op 11 maart 2017 om 08:53u in de buurt van de Platolaan bij Natuurplaza in Nijmegen. Er was een mogelijke Siberische Braamsluiper gezien. Omdat ik in de buurt woon, wilde ik
deze vogel proberen vast te leggen. Een paar keer ben ik tevergeefs op zoek gegaan. Op de desbetreffende dag had ik de moed al bijna opgegeven, toen de vogel vlakbij me in een struik vloog. De vogel
was in het geheel niet schuw en goed benaderbaar.
Wat maakt deze foto bijzonder?
Dat het uiteindelijk wel gelukt is om de vogel te ontdekken en goed vast te leggen, vind ik het mooie
aan deze foto. Op zich vind ik het een geslaagde compositie. De staart van de vogel loopt synchroon
met het omhoog stekend takje. De kleuren van de vogel, zitplaats en achtergrond vormen een mooi
geheel. De scherpte is goed.

Hoe heb je de foto gemaakt?
Het was nagenoeg windstil en het zonnetje scheen. De foto is gemaakt met een Nikon D300. De lens is
een Sigma 150-600mm Contemporary. Ik heb geen statief gebruikt. EXIF info: ISO 1000, diafragma F8,
sluitertijd 1/800 sec, lens op 600 mm, witbalans bewolkt en belichting - 0,3.

Welke soort zou je nog eens graag voor de lens krijgen?
Van kinds af aan ben ik al geïnteresseerd in de natuur in zijn algemeenheid. Vogels vond ik het meest
boeiend. Het fotograferen van vogels is iets van de laatste jaren. Ik plaatste al wat jaren foto’s op de
site van VWG Nijmegen en vorig jaar dacht ik “kom laat ik eens lid worden van VWG Nijmegen”. Ik ben
meer van de toevallige ontmoetingen, in plaats van het soorten jagen. Maar als ik zou moeten kiezen,
dan zou ik graag een vliegende Zeearend in de Ooijpolder willen fotograferen. In december 2015 waren er twee Zeearenden aanwezig in de Erlecomse Waard. Ik ben toen gaan kijken en zag ze overvliegen, enorm indrukwekkend. Ik was zo onder de indruk, dat ik helemaal vergat om te fotograferen.
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