
Inleiding van Hugo Weenen

Op 11 februari zijn op een videobijeenkomst van de VWG Fotogroep de beste foto’s van 
2020 geselecteerd. Er waren twee categorieën: 1. vogels in ons werkgebied; 2. andere 
natuurfoto’s. Voor elk van de deelnemende fotografen werd de beste foto in elk van de 
twee categorieën gekozen. De geselecteerde foto’s van vogels in ons werkgebied worden 
hieronder getoond. De grote variatie aan vogels is typisch voor de vele biotopen die ons 
werkgebied rijk is!

In december 2020 bij de haven van Huizen. Eerst het prachtige Baardmannetjes geluid, toen mijn eerste foto van een Baardman vrouwtje, op een rietstengel, mooi 
boven het water, in het zachte avondlicht  |  Jaap Bikker

DE BESTE VOGELFOTO’S VAN 2020
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Paapje is 20 augustus 2020 gefotografeerd op de Aardjesberg, Westerheide. In augustus waren daar een 
paar Paapjes neergestreken en ze waren mooi te zien  |  Jurriën Uiterwijk

Op alle heidegebieden in het Gooi broeden Roodborsttapuiten, op het relatief kleine Groeve 
Oostermeent zijn meestal 3 territoria en dit aantal is de laatste jaren stabiel. Om deze foto te kunnen 
maken heb ik een schuiltent vlak naast het pad gezet in de buurt van één van de territoria en heb daar
2 ochtenden gefotografeerd  |  Hugo Weenen

4 november 2020 in de Raadhuisstraat in 
Blaricum. Daar zaten ongeveer 30 Ransuilen in 
2 kleine boompjes de dag door te brengen. Het 
is heel lastig om ze zo te fotograferen dat er 
geen takken voor zitten.
Meestal slapen ze, maar soms vraag ik me af 
wie wie bekijkt!  |  Hilde Veenstra

18



Op de Zuiderheide was ik bezig met landschapsfotografie, een oude berk trok mijn aandacht. Nu ben ik met de uitkadering van een foto vrij lang bezig, alles 
moet perfect zijn. Het bleek ook de leefomgeving van deze Gekraagde Roodstaart te zijn dus na foto’s snel wegwezen  |  Jos Ketelaar
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Deze Reigerfoto is op 28 november 2020 genomen bij het Naardermeer  |  Wim de Jong
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Deze foto van baltsende Futen is gemaakt aan het Eemmeer op 3 mei 2020  |  Hans Hover

Havik,  4 februari 2020 in Huizen. Altijd hoop je dat als het even heel stil is met kleine vogels dat er een roofvogel in aantocht is. En ja hoor, 
even later streek met groot gemak, schijnbaar zonder enige inspanning, een Havik op een boomtak neer. Yessss, en klikken maar! Later 
thuis de foto’s uitzoeken, foto’s weggooien is moeilijk, want het is zo’n prachtige vogel  |  Katinka Mann-Holtrop
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Ik heb deze foto gemaakt op de pier van Huizen op 1e Kerstdag 25 december. In plaats van met een vette hap de hele dag te zitten ben ik samen met een 
vriendin de natuur ingegaan. Ik had het geluk dat mannetje en vrouwtje Baardman zich lieten zien en fotograferen. Ik heb de foto manueel ingesteld 
gefotografeerd want ik had met mijn camera problemen met de autofocus. Met redelijk veel wind is dat gelukkig goed gelukt  |  Andrea Rietbergen

Buizerd, Buteo buteo, etend van een prooi, vastgelegd op 11 september 2020 vanuit een vogelkijkhut aan het Naardermeer  |  Steef de Wijk
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Visarend met baars, 21 september 2020, reeds verschenen op de cover van Korhaan 2020 nummer 4  |  Burg de Man

Deze foto is gemaakt op 30 april 2020 in Huizen in hut 1 van Dirk Jan te Pas, voor mij de eerste en enige keer dat ik een Nachtegaal heb gezien  |  Yvette Kusters
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