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Mandarijn eend  
& de making off 
Je moet er wel wat voor 

over hebben om mooie 

foto’s te maken.  

Bijvoorbeeld plat op je 

buik in de modder gaan 

liggen. Toen ik met 

natuurfotografie begon 

dacht ik dat ik dat niet 

snel zou gaan doen, maar 

nu vind ik mezelf regel-

matig op de grond.  

Goede kleding helpt wel. 

(Foto: Iris Harm)



 

 

 

 

 

 

Boven: Scharrelaar in Hongarije. Dit is wel een van mijn bekenste foto’s. De scharrelaar vloog vlak 

voor me omhoog en ik kon hem nog net vastleggen met zijn vleugels gespreid. 

Onder: Zwarte zwaan met jong. Een van mijn eerste bijzondere foto die ik gemaakt heb. Ik heb de 

locale krant gebeld en deze is toen geplaatst. 

dan contact met mij op (e-mail: inge@ingeduijsens.nl).

Ik geef korte cursussen over vogelfotografie. Mocht je daar belangstelling voor hebben, neem 

mocht publiceren in het Vogeldagboek van Adri de Groot

instagram. Veel mensen in het veld kennen mij omdat ik drie jaar lang twee keer per week foto’s

 

Ik ben vrij actief op sociale media en plaats vrijwel dagelijks een foto op FB en wat minder vaak op

   

Het hangt ervan af of ik ze mooi op de foto kan krijgen.

Maar eigenlijk vind ik alle vogels mooi, zeldzaam of algemeen het maakt me niet veel uit.

  

fascineren mij. Ze kunnen erg goed zien en iedere beweging nemen ze waar.

Roofvogels vind ik het mooiste om te fotograferen. Hun felle ogen, wendbaarheid en snelheid

Mijn bekendste foto zijn een omkijkende velduil en een recht op mij afvliegende Scharrelaar.

buitenlandse reizen gemaakt speciaal voor het fotograferen van vogels, meestal vanuit hutten.

 

me dat veel voldoening. Ik fotografeer veel in Nederland, maar het laatste jaar heb ik ook veel

 

ik kan een hele dag wachten om die ene vogel mooi te fotograferen en als het dan ook lukt geeft

 

leuk vind vanwege de uitdaging om vogels in actie fraai te fotograferen. Ik heb heel veel geduld,

 

vogelfotografie bezig te zijn en rustig in de natuur te zijn. Ik denk dat ik vogelfotografie vooral

natuurfotografie en met name vogelfotografie. Ik heb ontdekt dat ik beter functioneer door met

 

met mijn man een uitgeverij in psychologische tests. Na een burn-out in 2013 ben ik begonnen met

 

Ik ben Inge Duijsens, geboren in 1960, en woon in Zoetermeer. Ik ben psycholoog en ik heb samen

 

Even voorstellen

  

Ik hoop dat jullie net als ik veel plezier beleven aan mijn foto’s.

Het liefst wil ik ieder veertje kunnen tellen en als het kan ook nog een mooie actie.

je delen. In een foto wil ik graag een emotie vastleggen waarbij ik oogcontact met de vogel heb.

momenten die ik heb kunnen vastleggen. En in deze agenda kan ik mijn mooiste momenten met

 

Met veel plezier ben ik door mijn foto’s gelopen en heb een fraaie selectie uitgekozen van mooie

 

gevraagd wordt om een eigen vogelagenda met je mooiste foto’s te mogen samenstellen?

Al jaren ben ik gek op vogels en vind ik het heerlijk om ze te fotograferen. Hoe gaaf is het dan als je

 

Een eigen vogelagenda

Voorwoord

Cover:

 

Havikarenden, Spanje, Extremadura

s

 

Istagram: #iduijsens
www.facebook.com/ingeduijsen
ontwikkeling).

 

FB: 
(webshop)www.birdtalk.nl (in 
www.vogelsnederland.nl 
www.ingeduijsens.nl





maandag

 dinsdag

woensdag

donderdag

1e Kerstdag  vrijdag

2e Kerstdag  zaterdag

zondag

December

21

22

23

24

25

26

27

WEEK 52 

Bosuil
In oude beuk.





Roodpootvalken 
Hongarije, National  

park Hortobágy. 





dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

WEEK 35 maandag

Augustus / September

30

31

1

2

3

4

5

Groene specht
Juvenile vrouwtje



€ 12,50

 

 

 

 

 

 

 

Reacties op  

Instagram en Facebook 

 “Verbazingwekkend 

mooi”

 “ Top natuurfotograaf”

 “Wat een gave”

         

uniek maakt. Een mooie ode aan alle vogels van Europa.

ruim 60 ongeëvenaarde foto’s genomen op locaties en op tijdstippen die iedere opname

  

agenda;

Stuk voorstuk pareltjes van foto’s. Edicola introduceert voor 2021 haar Mooiste Vogels

of het nu de ijsvogel betreft, de jonge knobbelzwaan, de grauwe klauwier of de steenarend.

bare, het pure en het waanzinnige kleurgebruik. Het zijn natuurfoto’s om stil van te worden,

 

buitenland. Haar foto’s zijn van een verbijsterende kwaliteit; de gedetailleerdheid, het breek-

 

Ze heeft inmiddels de nodige prijzen in de wacht gesleept en exposeert in binnen-  en

 

Inge fotografeert vogels in heel Europa, van Spanje en Engeland tot Roemenië en Hongarije.

 

Inge Duijsens

maanden bezig ben voor een enkele  foto’.

alles moet daarbij kloppen. Dat kan betekenendat ik

 

‘Ik heb een voorkeur voor het fotograferen van actie en

 


