Natuur.Fotografen Brugs Ommeland
Natuurfotografie in het najaar

Marc Nollet

Het bestuur van de Natuur.Fotografen Brugs Ommeland (N.FBO) stelde het programma
vast voor het laatste kwartaal van 2016. We geven hieronder een overzicht. Iedereen is
van harte welkom op die foto-excursies. Je hoeft geen volleerd fotograaf te zijn of te beschikken over de allernieuwste fototoestellen. Nee, iedereen kan gerust mee op uitstap,
want zelfs met een gsm kunnen mooie foto’s genomen worden.
Op 11 september gingen we wandelen in het
Maldegemveld, waar we voornamelijk oog
hadden voor landschapsfotografie. In de komende maanden gaan we ons vooral richten
op het fotograferen van al het kleine leven
dat we in onze mooie bossen vinden.
We beginnen op 9 oktober in Beisbroek langs
de Zeeweg in Brugge. Op dat moment vindt
er in het kasteel een paddenstoelententoonstelling plaats. Je bent er doorlopend welkom vanaf 9u tot 17u. Om 10u nemen wij
alle geïnteresseerden mee op een wandeling
in de omliggende bossen op zoek naar het
kleine leven onder de imposante bomen en
struiken. We gaan op zoek naar paddenstoelen, mossen, vruchten, gevallen bladeren en
we trachten dit alles zo mooi mogelijk te fotograferen.
Dit doen we nogmaals op 30 oktober, maar
dan gaan we wel ’s morgensvroeg om 8u
wandelen in het Maskobos van Jabbeke. We
komen er op dat uur samen op de parking

naast het gemeentelijk kerkhof, Aartrijksesteenweg 91 in Jabbeke. We volgen dan de
wandelroute doorheen het bos waarbij we
ook langs landbouwpercelen, poelen en
hooilanden komen; onderwerpen genoeg
om aan natuurfotografie te doen. Misschien
kunnen we wel een aantal beelden nemen
van zeldzame paddenstoelen. We gaan ze in
elk geval zoeken!
Om het jaar in schoonheid te eindigen gaan
we voor onze laatste gezamenlijke uitstap
wandelen in de Assebroekse meersen. De
meersen - een gebied van zo’n 420 ha - vormen een geheel van laaggelegen weiden en
hooilanden omringd door rijen knotwilgen
en populieren. Sinds de zomer van 2015 zijn
er natuurinrichtingswerken aan de gang. We
gaan er voornamelijk de landschapsfotografie beoefenen, maar hebben ook zeker ook
oog voor detail. Iedereen is welkom om 8u
aan de ingang van het gebied, Kerkdreef in
Ver-Assebroek.

Op onze maandelijkse vrijdagavondbijeenkomsten in ons lokaal op de eerste verdieping van het kasteel Beisbroek tonen we dan
telkenmale een selectie van onze mooiste foto’s. We bespreken niet alleen het gebruikte
materiaal en de gekozen techniek, maar we
kijken ook naar de foto’s in detail: de compositie, het kleurenspectrum, de uitsnede, enz.
Zo leren we steeds maar bij.
Zin om ook eens met ons op stap te gaan
of eens kennis te maken met onze leden en
hun werk? Bezoek www.nfbo.be en laat op
de contactpagina een berichtje achter. Je
ontvangt dan alle nodige informatie omtrent
onze werking en excursies. Het kan het begin zijn van een betere natuurfotografie om
het even welk toestel je daar voor gebruikt.
Doen!
Marc Nollet
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