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Tussen 9.45u en 10.00u druppelt bijna iedereen de parkeerplaats van het 
Openluchtzwembad Swalmen op. Sommige fotografen hadden de auto geparkeerd bij her-
berg De Bos, maar toch al gauw de goede plek gevonden. De hernieuwde kennismaking 
na anderhalf jaar corona was hartverwarmend. Blij dat we elkaar weer zagen. We zijn 
deze keer met twaalf personen. Het was wel 
fijn dat die zich ook via de app hadden op-
gegeven, zodat we niet voor niets op iemand 
hoefden te wachten.  
Ik heet allen hartelijk welkom en feliciteer 
speciaal Eric Nevels en Ruud Snijders, die 
onlangs zijn geslaagd voor de Natuurgid-
sencursus. 
Vandaag geen technisch onderwerp, we wil-
len voor deze eerste keer gewoon weer 
samen de wei in om te fotograferen. Deze 
keer bezoeken we een mooi stukje langs de 
Swalm. Als we daar aankomen spreken we 
het traject tot het bruggetje over de Swalm af als gebiedje waarin elkeen zijn gang kan 
gaan. Het weer werkt prima mee en al gauw is iedereen druk in de weer om interessante 
dingen vast te leggen. Zo komen insekten op een speerdistel, op de zeggebladeren, tus-
sen het riet en boven de Swalm voor onze lens. 
Vooral weidebeekjuffers en phegeavlinders trekken onze aandacht. 

Na afloop sluiten we de ochtend af met een versnape-
ring op het terras van De Bos. 
We spreken af dat we de volgende keer naar de Doort 
gaan, want in die periode is de boomkikker 
waarschijnlijk goed te fotograferen. Het thema is dan 
macro. Mocht de kikker zich niet laten zien dan zijn er 
in de omringende weilanden meer dan genoeg 
onderwerpen om mee aan de slag te gaan. 
Tijdens de vogeltrek gaan we naar Sarsven en De 
Banen. Nog even uitzoeken welke tijd hiervoor het 
meest geschikt is. 
Op initiatief van Eric Nevels gaan we via een zoom-

sessie de gemaakte foto’s bespreken. Ieder kan twee foto’s aanleveren. Ook de fotografen 
die deze sessie niet hebben meegemaakt kunnen foto’s aanleveren, die in deze periode 
zijn gemaakt. Zo kan iedereen meedoen. Ik zorg voor verspreiding van de emailadressen. 
Ook benadrukken we de mogelijkheid om foto’s te uploaden op Mijn IVN.  
 
Paul Monod de Froideville 


