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week 5Januari  |  Februari

5.11

8 : 38 uur

Door honger  gedreven

Op het schoolplein is er enige 
opwinding onder de scholieren. 
Onder de struiken heeft een sperwer 
een merel gevangen. De kinderen 
liggen er op enkele meters afstand 
naar te kijken. Door honger gedreven 
vindt de sperwer het ogenschijnlijk 
prima. Dan gaat de schoolbel, de 
kinderen maken plaats en ik kan aan 
de slag.

Bekijk de video via: 
www.rubensmit.nl/nl_video.php

Eos 1D MK IV
160 mm
iso 640
f4
1/160 sec
hand



Eos 7D
500 mm
iso 800
f9
1/400 sec
tussenringen
statief

10 : 48 uur  Broederl i jke  I Jsvogelvl inders   
 
Zwart-witte vlinders fladderen van braamstruik naar braamstruik. Het zijn 
er veel meer dan ik had verwacht. Nergens blijven ze even stil zitten. Dan 
zie ik een tweetal dat een vogelpoepje heeft ontdekt. Gebroederlijk zuigen 
ze er voedzame mineralen uit.
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Augustus week 33

17.54

Eos 5D
24 mm
iso 800
f9
1/125 sec
onderwater-
huis

16 : 24 uur  Fuut  in  balans   

Nooit had ik verwacht dat ik onder water oogcontact zou krijgen met een 
fuut. Het gebeurde aan de rand van een rietkraag in een recreatieplas. Ik 
zag de fuut onderduiken en plotseling hing hij daar. Volledig in balans. En 
zelfverzekerd. Wat doe jij in mijn wereld?
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The making of... 
Deze serie foto’s behoren tot de meest bijzondere foto’s die ik 
ooit gemaakt heb. Een vriend tipte me dat er een nieuwsgierig 
futenstel in de recreatieplas van Busloo (*#%+$,,&)) zou zitten. 
Na ruim een uur zie ik een fuut in het riet jagen en besluit 
aan de rand van de rietkraag onder water te wachten. Dan 
duikt de fuut plotseling onder (,: Eos 5D, 24 mm, iso 800, 
f9, 1/125 sec, onderwaterhuis). Twee minuten later duikt hij 
weer onder om nu vlak voor me, op nog geen halve meter 
van de lens, op te duiken (-: Eos 5D, 24 mm, iso 800, f9, 1/200 
sec, onderwaterhuis). Heel even hangt de fuut stil en kijkt, ik 
vermoed, naar zijn eigen spiegelbeeld in de bolle frontlens 
van mijn onderwaterhuis (.: Eos 5D, 24 mm, iso 800, f9, 1/200 
sec, onderwaterhuis).

Kijktip!
De recreatieplas van Busloo is in de zomer een prima stek 
om onderwaterfoto’s te gaan maken. Zoek in deze grote plas 
vooral de rietkragen op. Daar leven veel vissen en is het door 
de zuiverende werking van het riet ook het helderst!
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