
Wie weleens in het westelijk haven-
gebied van Amsterdam is geweest, 
weet dat het daar wemelt van de 
konijnen. En ook een ontmoeting met 
een vos is bepaald geen zeldzaamheid. 
Fotograaf Maarten van der Belt wist 
deze vos vast te leggen op een autoterminal terwijl het dier zich ontfermde 
over een dood konijn. Van der Belt: ‘De vos was niet echt van plan om het 
konijn achter te laten, en ging rustig zitten kijken wat ik aan het doen was. 
Na een minuut of vijf vond hij het welletjes en liep rustig weg om vervolgens 
verderop tussen de auto’s te gaan liggen rusten.’
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Bij het verwerken van de beoordelingen van de geteste laarzen 
in de rubriek ‘Leden testen’ (De Jager nr. 20/21, p. 54-56) is een 
rekenfout gemaakt. Hierdoor zijn in de betre� ende tabel de 
verkeerde gemiddelden weergegeven. Onze excuses hiervoor. 
De tabel hiernaast is een juiste weergave van de cijfers. 
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Cartoon Rames Sjambar
Praktijkboek Wildlife 
fotogra� e

Het Praktijkboek wildlifefotogra� e, zoogdieren 
fotograferen in binnen- en buitenland is een 
prachtig vormgegeven boek met uitgebreide 
informatie en praktische tips om aan- 
sprekende foto’s te maken. Het boek, waarin 
verschillende natuurfotografen hun geheimen 
prijs geven, is overzichtelijk opgebouwd. Alle 
aspecten van wildlifefotogra� e worden 
behandeld: uitrusting, omgeving, weers -
omstandigheden, etc. De beschrijvingen van 
de verschillende dieren en hun leefwijze, de 
ondersteunende a� eeldingen en de bijdragen 
van verschillende fotografen maken dit 192 
pagina’s tellende boek een waardevolle bron 
voor de fotograaf die graag meer wil leren over 
wildlifefotogra� e. 

Praktijkboek Wildlifefotogra� e
(ISBN: 9789079588114), door Jan Vermeer 
en Bob Luijks, hardcover, prijs: € 27,90
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Veldwaarneming
Hee�  u ook een interessante 
waarneming gedaan? Stuur uw foto 
met een kort verslag o.v.v. 
‘Veldwaarneming’ naar: 
redactie@jagersvereniging.nl
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