
De beste foto’s van 2015
Rietgors
Hugo Weenen
Deze foto is 17 januari 2015 gemaakt om 14.40 uur in Huizen aan het Gooimeer. Op de bijeenkomst van de Fotogroep op 
27 januari werd deze foto als beste foto gekozen. Met name het mooie zachte licht werd door de aanwezigen gewaardeerd.
(technische gegevens: Canon 7Dmk2 & Canon 500mm + 1.4x converter F5.6, 1/500s ISO 400 op 25m afstand)



Boomklever
Frieda van den Berg

12-5-’15 Bussum
Het was tussen de bomen.
Even een paar stappen opzij gedaan, 
zodat ik een mooie lichte achter-
grond kreeg.

Californische  Kuifkwartel
Kees Blase 

19-12-2015 Te Aroha Noordeiland 
Nieuw Zeeland.

De Cal. kuifkwartel Callipepla califor-
nica is sinds 1931 officieel de staats-

vogel van Californië. Deze standvogel 
heeft een lange zwarte, druppelvor-
mige kuif, een zwart-witte kopteke-

ning en een gouden schubtekening op 
de buik. De kuifkwartel werd in 1865 
geïmporteerd in Nieuw Zeeland ten 

behoeve van de jacht en is daarna 
breed verspreid en verwilderd over het 

Noorder- en  Zuidereiland.
De ‘Californian Quail’ - 25 cm - leeft 

van zaad, knoppen en bladeren en 
vliegt in groepen van 10 tot 100 ex.

   

Sperwer
Theo Peters

Gemaakt vanuit de vogelhut op de Velu-
we. Het was een mistige koude dag. Op 
het moment dat de zon begon door te 
breken kwam de sperwer.
Canon 7D Sigma 50-500mm ingezoomd 
op 200mm, f 6.4 ISO 800



Dwergooruil
Hilde Veenstra

Kruisbek
Bert Roelofs

De kruisbek vind ik een heel intrigerende vogel, misschien juist 
omdat ik ze niet zo vaak goed te zien krijg. Ik fotografeerde de 

vogel vanuit een fotografie-hut in Overijssel en elke keer dat 
de kruisbek zich daar even laat zien, is voor mij een moment 

van grote opwinding.
Oehoe
Bertus van den Brink
19-03-’15 Noordeinde. Kort na de ‘terror’-oehoe in Purmerend werd in  Noordeinde, bij Oldenbroek een vriendelijker 
exemplaar gemeld: de knuffel-oehoe. Deze grote uil heeft er een paar weken gezeten, zodat ik uiteindelijk toch ook 
maar een poging moest wagen om foto’s te maken.
Canon EOS 7D mark II met Canon, 349mm, 5.6. 1/640sec. ISO 250



Groenling
Katinka Mann

12 -10-’15 vogelhut Hoenderloo
Nikon D7100 met sigma 70-200mm

+ 2.0 converter 5.6    1/200sec    ISO 1000

Laplanduil - Roelof Molenaar
Gemaakt tijdens een fotoreis naar Kuusamo in Fins Lapland. In het late avondlicht, het was al behoorlijk donker, ging de uil 
eindelijk jagen. Fotograferen was erg lastig, maar door de sneeuw was er toch voldoende licht.
ISO6400, 300mm, f 4, 1/500

Spitsbergensneeuwhoen - Rinze van Rossum
7-6-’15 Svalbard, Spitsbergen
Het betreft een vrouwtje Spitsbergensneeuwhoen,  
Lagopus muta hyperborea, een ondersoort van de  
Alpensneeuwhoen, maar groter en zwaarder. De kleur  
van het vrouwtje krijgt in de lente een goudgele glans,  
die perfect samenvalt met de kleuren in de omgeving. 
De eileg is op deze noordelijke breedte een hele maand  
later dan bijvoorbeeld Schotland, namelijk in juni.  
Het legsel bevat gemiddeld 5 tot 8 eieren.       Sony SLT-A77V met Sony gold  70-400mm, 360mm, f 8.0 1/1250 sec, ISO 800


