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En verder

De familie fuut
Tekst | Beeld | Marco de Paauw

ISO 800 | F5.7 | 1/1600 SEC | 500 mm
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Takje voor takje
Maar jullie snappen natuurlijk dan ook 
wel dat het des te leuker is om te zien dat 
mijn futenfamilie een maand of 2 later 
volop bezig is om hun nest te bouwen. 
Takje voor takje brengen ze naar mijn 
futen eilandje. En weer een paar weken 
later ben ik getuige van de eerste paring. 
Jullie snappen dat, dan de tijd is aange-
broken om er zoveel mogelijk aanwezig 
te zijn. Dit doe ik niet alleen maar om te 
fotograferen maar eigenlijk alleen maar 
om de vogels aan met te laten wennen. 
De tijd die je dan investeert zal zich later 
driedubbel uitbetalen. 

Natuurlijk heb ik in deze periode ook hele 
mooie foto’s kunnen maken. Maar de foto 
die ik in mijn hoofd had zat er nog niet bij. 
Toen de kleintjes uit het ei gekropen waren 
en op de rug van hun moeder op hun 
eerste ontdekkingsreis gingen ben ik ook 
het water in gegaan. Ik had voor die tijd 
al speciaal een vlotje voor mijn camera 
gemaakt. Nu zullen er een hoop mensen 
zijn die denken dat ik mijn foto’s vanaf dit 
vlotje gemaakt heb maar dat is niet zo. Ik 
gebruik hiervoor een oud statief wat ik 
diep in de modder steek. Zo weet ik zeker 
dat mijn camera lekker stabiel staat. 
Het heeft namelijk geen enkele zin om 
als een dolle achter de futen aan te gaan 
want dat hou je maar heel even vol. Wat 
moet je dan wel doen, nou kies gewoon 
een plekje uit de wind uit en ga daar lekker 
relaxt zitten. Je zult zien dat dit een veel 
beter resultaat zal opleveren. 

De tijd die ik eerder had geïnvesteerd 
leverde nu het maximale op! De futen 
voelde zich zo bij me op hun gemak, dat 
ze hun jongen op minder dan 6 meter de 
net gevangen visje gingen voeren. Dit zijn 
de momenten waar ik het voor doe, en 

me zo trots als een pauw voel. Met mijn 
lens vlak over het water creëer ik de per-
fecte achtergrond. En door met het aller 
laatste licht te werken krijg je de mooiste 
kleuren. 

Op het moment dat de fuut zich ging 
wassen, wist ik dat dit het moment voor 
een wereldplaat was. Ik weet dat na een 
fl inke wasbeurt de fuut zich fl ink zou 
uitschudden. Nu moet je scherp zijn en 
precies op het juiste moment afdrukken. 

De sluitertijd zo gekozen dat ik zeker weet 
dat alles rag en rag scherp zal zijn! 

Voor mij is deze foto perfect gelukt en 
ik hoop dat jullie er net zo van zullen 
genieten. Hou wel in de gaten dat je 
nestfotografi e met het uiterste voorzich-
tigheid moet doen! En alleen wanneer je 
echt weet dat de vogels zich volledig op 
hun gemak voelen kan je dit soort dingen 
doen! Want geen foto is het waard om 
een nest te verstoren. 
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ISO 800 | F7.1 | 1/250 SEC | 800 mm

ISO 640 | F9 | 1/500 SEC | 600 mm

In de vorige verhalen heb ik vaak een foto laten zien, die ik alweer een tijdje geleden 

gemaakt heb. Deze keer is dit heel wat anders. De afgelopen maanden ben ik bezig geweest 

met het fotograferen van de familie fuut.

In april kreeg ik het idee om deze familie 
te gaan fotograferen. Nu kan je natuurlijk 
wachten tot de futen hun nest op een 
willekeurige plek gaan bouwen, maar je 
kan ze ook een handje helpen! 

Doordat het in de herfst soms fl ink 
tekeer kan gaan, breken er stukken van de 
wortels van de gele lis af. Deze stukken 
drijven dan op het water rond tot ze weer 
ergens anders een plekje vinden, waar ze 
dan weer rustig verder kunnen groeien. 
Deze wortelmatrassen zijn ongeveer een 
centimeter of 40 dik en hebben een goed 
drijfvermogen. Ik heb met een stuk van 
zò n matrasje de perfecte plek voor mijn 

futen familie gecreëerd. Toen het water 
nog ijskoud was ben ik met mijn waadpak 
het water in gegaan. Aan de onderkant 
van het matrasje heb ik een touwtje 
met daaraan een steen gebonden. Ik heb 
dit eilandje toen naar de plek gesleept, 
waarvan ik het idee had dat dit voor mijn 
futen familie perfect zou zijn. De steen 
die ik aan het touw had vastgebonden, 
heb ik vervolgens in de modder vast 
gezet. Nu dat al het werk gedaan is, kon 
het wachten beginnen. Want ook al breng 
je dag en nacht in een gebied door, dan 
weet je natuurlijk nooit zeker of dit soort 
projecten zullen slagen! Niets is zeker en 
de kans is groter dat het niet, dan wel lukt!
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