
Terugblik cursus digitale natuurfotografie 2018 

Foto’s maken in de natuur is best moeilijk.  Je camera 
goed (leren) kennen en de mogelijkheden toe kunnen 
passen is ook lastig. Daarbij is het belangrijk om goed te 
leren kijken naar je omgeving, de details te zien, het 
licht, de compositie enz...  
Om dat wat je mooi vindt te fotograferen is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan! Soms merk je dat de 
foto die je gemaakt hebt niet helemaal is geworden 
zoals je had gehoopt.  
Had je het fototoestel misschien anders in kunnen 
stellen? Waar had je op kunnen letten om de foto beter en mooier te maken? Hoe komt het dat het 
niet gelukt is wat je wilde? 

In maart/april organiseerde de Cursuswerkgroep van het IVN Heeze-Leende weer een praktische, 
korte en kleinschalige cursus “Digitale Natuurfotografie” in het IVN-gebouw aan de Sleutelbloem 14 
in Heeze onder leiding van Frans van den Boom. De cursus werd gegeven voor iedereen die 
geïnteresseerd is in natuurfotografie en er wat meer kennis en vaardigheden over wilde opdoen.  

Gedurende de eerste 2 lesavonden werd aan de 12 cursisten een algemeen beeld gegeven van de 
gebruiksmogelijkheden van de digitale camera. Basistechnieken zoals o.a. scherptediepte, 
belichtingsmeting, scherpstelpunt, sluitertijd en compositie kwamen daarbij aan bod. Daarna volgde 
een oefenochtend waarin de cursisten met Frans op pad gingen om foto’s te maken aan het einde 
van de Huisvenseweg in Heeze (Groote Heide). Tijdens de derde en laatste lesavond werden alle 
foto’s van de cursisten op een groot scherm bekeken en uitgebreid besproken. 

Frans van den Boom is een gepassioneerd hobbyfotograaf en IVN’er die al vele jaren deze cursus bij 
o.a. het IVN Heeze-Leende geeft. Tijdens de cursus deelt hij de ervaring die hij opdeed tijdens talloze 
natuurwandelingen met zijn fototoestel.  

Reacties van de cursisten waren o.a.: 

- Het bespreken van de foto’s is erg leerzaam. 
- Ik heb veel geleerd over de camera en de praktijkdag was erg leuk. 
- Ik vond de uitleg heel duidelijk en het is fijn dat je er een handleiding/werkboekje bij krijgt. 
- Frans weet erg veel. 

 
Een mooie impressie van de foto’s die cursisten tijdens de excursie maakten. 


