
Bootcamp Lofoten
FOTOREIS ZOMER 2016



HET GEBIED //  

 

De Lofoten is een eilandengroep in de provincie Nordland in het 
noordwesten van Noorwegen. Landschappelijk is het misschien 
wel een van de mooiste plekken van heel Europa. Steile bergen 
rijzen loodrecht op uit diepblauwe fjorden, felgroene mossen en 
naaldbossen sieren het onderste deel van de hellingen en pittoreske 
(rode) vissersdorpjes liggen langs de hoofdweg die door de Lofoten 
slingert. De zee is nooit ver weg en dat zorgt voor een bijzonder 
rijk vogelleven. Er zijn diverse broedkolonies van de bekende 
zeevogelsoorten en zeearenden floreren in dit deel van Noorwegen, 
mede dankzij de overvloed aan prooidieren. Op de eilanden zelf 
zijn veel grote en kleine zoetwatermeertjes die een thuis bieden 
aan sterntjes, meeuwen, steltlopers en diverse soorten duikers. Een 
topbestemming voor elke natuurfotograaf. 

Deze prachtige omgeving vormt het toneel voor een intensief 
8-daags natuurfoto-bootcamp in de zomer van 2016. De nadruk ligt 
in deze reis op het beter leren fotograferen, het leren ‘zien’ en het 
gebruik van allerhande creatieve technieken. Ook beeldbewerking 
zal nu en dan aan de orde komen.  
 
We zullen vooral de prachtige weidse landschappen fotograferen die 
letterlijk om elk hoek te vinden zijn, maar zeker ook tijd besteden aan 

het maken van abstracte en creatieve beelden. Indien zich goede 
kansen voordoen zullen we proberen de vele vogels en zoogdieren 
te fotograferen die we onderweg kunnen tegenkomen. Wie wil, kan 
een excursie boeken om met een snelle boot de fjorden op te gaan 
en een poging te wagen de zeearend te fotograferen. Een echte 
reis voor de allround natuurfotograaf die beter wil leren fotograferen 
en met een gevarieerd portfolio van een schitterend gebied wil 
thuiskomen. 

DE (MOGELIJKE) ONDERWERPEN //

Berglandschappen, kustlandschappen,  cultuurlandschappen 
(vissersdorpjes en stokvis), abstracten van zee en strand, 
watervallen, stormmeeuw, zeearend, noordse stern, roodkeelduiker, 
parelduiker, ransuil, steltlopers, vos, eland, otter, zeehond, orka, 
papegaaiduiker, kuifaalscholver, drieteenmeeuw, zeekoet, alk, zwarte 
zeekoet.

WAT LEER JE //

Landschapsfotografie, filtergebruik, wildlifefotografie, benaderen 
onderwerpen, vliegbeelden, intimate landscapes, abstracte 
fotografie, vormen en lijnen, langzame sluitertijden, panning, werken 
met tegenlicht, beeldbewerking in Lightroom en Photoshop, basis 
exposure blending.

10 t/m 17 juli 2016 
Reisleider: Floris Smeets & Marijn Heuts 
Prijs: 1.995 EUR   
Groep: min. 4, max. 6 deelnemers per reis
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DE EXCURSIES //  

 

Zowel bij Reine als in Henningsvaer bestaat de mogelijkheid 
(optioneel) een speciale zeearendsafari te boeken. Tijdens zo’n 
tocht worden vissen in het water gegooid en dikwijls komen de 
zeearenden dan vanaf hun hoge nestlokaties aanzeilen.  
 
VERVOER //

We rijden in ruime voertuigen met maximaal 4 personen per auto. 
Er is ruim voldoende ruimte voor alle spullen. De meeste eilanden 
zijn met elkaar verbonden via bruggen of tunnels. Een enkele keer 
maken we wellicht gebruik van de veerboot. De kosten hiervan zijn 
inbegrepen. 

ACCOMMODATIE //

De overnachtingen (beter: overdagingen) vinden plaats in sfeervolle 
houten huizen en (vissers)hutten. Altijd gelegen op prachtige plekken 
en dichtbij de mooiste delen van de Lofoten. Alle accomodaties zijn 
voorzien van (gedeelde) badkamer en keuken. 

ETEN EN DRINKEN //

Alle maaltijden zijn inbegrepen. Ontbijt en lunch kopen we in 
de supermarkt en bereiden we zelf, eventueel onderweg. De 
avondmaaltijden vinden soms plaats in de accommodatie zelf en 
soms zoeken we een lokaal restaurant op. Alcoholische dranken 
en speciale wensen zijn niet inbegrepen. Uiteraard bestaat de 
mogelijkheid voor eigen rekening extra inkopen te doen in de 
supermarkt. 

 
 
 
 
 

BEGELEIDING // 

 
De reis staat onder begeleiding van Floris Smeets en Marijn Heuts. 
Floris woont sinds enkele jaren in Noorwegen, spreekt de taal en 
kent de lokale gebruiken. Hij werkt het hele jaar door als gids in 
de omgeving van zijn huis in zuid Noorwegen, maar ook in woeste 
gebieden als Dovrefjell. Floris weet als geen ander dieren en vogels 
te vinden en te benaderen en heeft in zijn archief dan ook vele 
prachtige beelden van lastige soorten als uilen en rendieren. 
Marijn Heuts is een allround natuurfotograaf die altijd gaat voor een 
creatieve, andere benadering van het onderwerp, of dat nu een 
landschap, vogel, zoogdier of abstract is. Samen hebben Floris en 
Marijn een schat aan ervaring in, en kennis van, de fotografie en die 
kennis delen ze graag volledig met alle deelnemers.

VOOR WIE? //

Deze reis is bedoeld voor elke natuurfotograaf die in 8 dagen tijd 
beter wil leren fotograferen. Veel aandacht zal worden besteed aan 
het leren en toepassen van diverse technieken. Het is dus geen reis 
die is gericht op specifieke soorten. Ondanks dat er veel vogels en 
zoogdieren op de eilanden leven, blijft het wilde natuur en kunnen 
we dus geen enkele garantie geven. Behalve dan op prachtige 
landschappen! De meeste locaties zijn eenvoudig bereikbaar zonder 
bovenmatige inspanningen. Wanneer dat anders is zal altijd de 
keuze worden geboden elders te gaan fotograferen met een deel van 
de groep. 

We bezoeken het gebied in de periode van de midzomernachtzon. 
Dat betekent dat de zon nooit helemaal ondergaat en het licht op 
zijn mooist is van laat in de avond tot vroeg in de ochtend. Het 
gevolg is dat we gedurende de reis dag- en nachtritme min of meer 
omdraaien. We fotograferen laat in de avond tot vroeg in de ochtend 
en ‘overnachten’ vanaf een uur of 4 in de ochtend tot het middaguur. 
De namiddag gebruiken we doorgaans als reistijd. De ervaring leert 
dat we ons snel aan dit nieuwe ritme aanpassen.





APPARATUUR //

Omdat deze reis een veelvoud aan onderwerpen oplevert, is geen 
specialistische apparatuur benodigd. Voor het fotograferen van 
vogels en zoogdieren is een lens van minimaal 300mm wel aan 
te raden, eventueel met converter. Voor de landschappen zijn 
een groothoeklens en gematigde telezoomlens onontbeerlijk. Een 
combinatie van groothoekzoom en telezoom is ideaal. Filters zoals 
een polarisatiefilter en grijsverloopfilters komen zeker van pas, maar 
kunnen ook geleend worden. Een macrolens kan handig zijn maar is 
niet perse nodig. Wat wel nodig is, is een stevig statief! Een laptop 
of imagetank voor het opslaan/backuppen van de vele gemaakte 
beelden is aan te raden. En anders in elk geval voldoende lege 
geheugenkaartjes. Een laptop is handig (maar niet verplicht) om 
de gemaakte beelden tussentijds te kunnen bespreken. Ook kun je 
tijdens de bewerkingssessies dan meteen meedoen.

Verder vooral niet vergeten: slaapzak (beddengoed is tegen 
ongeveer EUR 15 per nacht te huur), regenjas, regenbroek, 
wandelschoenen, lichte schoenen.

TENSLOTTE //

De natuur bepaalt wat we allemaal gaan zien en in welke 
lichtomstandigheden dat gebeurt. Garanties kan niemand geven.  
Gelukkig is er zoveel te zien dat we met wat creativiteit altijd mooie 
beelden kunnen maken. Het is daarom belangrijk dat je een open en 
flexibele instelling hebt, en beschikt over enig geduld. Het is prima 
vooraf een wensenlijstje van beelden die je graag wilt maken in je 
hoofd te hebben, maar sta open voor wat de dag brengt en maak het 
beste van datgene wat we voorgeschoteld krijgen. 

DAGINDELING //

Dag 1, aankomst Harstad/Evenes

Vervoer naar omgeving Ballstad. Stranden en abstracten. 

Dag 2 en 3, omgeving Ballstad

We bezoeken diverse mooie plekken in de omgeving, de exacte 
lokaties laten we afhangen van de omstandigheden en kansen van 
het moment.

Dag 4 en 5, omgeving Moskenes/Reine

We gaan naar het uiterste zuiden van de Lofoten, waar zich enkele 
van de beroemdste en meest fotogenieke plekken bevinden.

Hier bestaat onder meer de mogelijkheid om naar het beroemde 
uitzicht van Reinebringen te klimmen.

Dag 7 en 8, omgeving Gimsoy

We gaan weer een stuk noordwaarts. Ook de omgeving van Moland 
biedt prachtige uitzichten, landschappen en kansen op allerlei vogels 
en dieren. 

We fotograferen tot een uur of 12 (middernacht) zodat we uitgerust 
rond 9 uur in de ochtend richting vliegveld kunnen voor de vlucht die 
om 13.30 vertrekt naar Amsterdam via Oslo.nuleringsverzekering

SAMENGEVAT EN PRIJS //

Reisdata:  10 - 17 juli 2016 
  

Reisduur:  7 overnachtingen met volpension op basis  
  van tweepersoonskamers. 

Reissom:  EUR 1.995 per persoon

Aanbetaling: EUR 600 bij boeking, restant uiterlijk 30  
                                dagen voor de reisdatum

Deelnemers: Minimaal 4, maximaal 6  
  

Voor boekingen, een uitgebreide toelichting of verdere vragen, 
neem gerust contact met Floris Smeets of Marijn Heuts op via  

info@ynn.no of info@marijnheuts.nl 
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