
WORKSHOPS NATUURFOTOGRAFIE OP HET 
MILITAIR DOMEIN GROOT SCHIETVELD
Het Groot Schietveld is een militair domein dat niet openbaar toegankelijk is. Dit gebied spreekt tot 
de verbeelding van veel natuurfotografen, omdat het prachtige landschappen en zeldzame fauna en 
!ora herbergt.

In deze brochure stel ik een aantal unieke workshops voor, waarbij uniek ook écht uniek is. Zo’n 
workshop vindt individueel plaats, of met een tweede persoon die jij zelf erbij vraagt. Dit resulteert in 
een persoonlijke aanpak, en optimale kansen om te fotograferen. Onder mijn begeleiding krijg je 
exclusief de toegang tot een van de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen.

Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van mogelijke workshops, waarbij alles bespreekbaar 
is. De begeleidende foto’s zijn uiteraard op het Groot Schietveld genomen, en kan jij ook maken.

Als je interesse in een workshop hebt, kan je me contacteren op de gegevens die je onderaan deze 
pagina terugvindt. Of bezoek de website voor nog meer informatie, inspirerende foto’s en om 
onmiddellijk een datum vast te leggen. Workshops zijn mogelijk tijdens de weekends, tijdens 
schoolvakanties, op feestdagen of avonden in de week. We spreken alles duidelijk af.

Ga naar de website → of bekijk de info op de volgende pagina’s.
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VEENPLUIS VOOR DE SNELLE BESLISSER
Omschrijving:
Het veenpluis heeft al een aantal jaar niet meer zo mooi 
gestaan. Deze typische plant draagt momenteel nog 
prachtig het pluis.

Welk weer het is, maakt niet uit. Veenpluis kan je in alle 
omstandigheden fotograferen. De foto hiernaast is 
genomen bij een heel sterke wind, net om de 
bewegingsonscherpte te krijgen.

Indien je de workshop wil volgen, reageer snel.

Nog beschikbaar:

zaterdag 15 juni (ochtend of avond)
zondag 16 juni (ochtend of avond)
maandag 17 juni (avond)
dinsdag 18 juni (avond)
woensdag 19 juni (ochtend of avond)

Kostprijs: 75 € voor 1 persoon of 125 € voor 2 personen
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SFEERVOLLE OCHTENDLANDSCHAPPEN
Omschrijving:
Een zonsopkomst, een lucht vol tinten van warm 
oranjerood, helder spiegelende vennen op windstille 
momenten, een mistig landschap ... Tijdens deze 
workshop breng je een volledig natuurlijk landschap op 
het mooiste moment van de dag in beeld. Een 
groothoek- of standaardlens is aangewezen. Bij de 
afspraak van deze workshop toon ik je een aantal foto’s 
van mogelijke locaties. Jij beslist waar je het allermooiste 
moment wil fotograferen. Ook de andere plaatsen 
kunnen nog worden bezocht. Om een zo hoog mogelijk 
rendement te halen uit deze ochtend, word je ter plekke 
vervoerd en zijn de wandelafstanden beperkter. Je wordt 
bijna op locatie afgezet.

Periode: juni - juli - augustus - september
Hoelaat: ‘s ochtends vroeg bij zonsopkomst

Duur: + 3 uur
Kostprijs: 75 € voor 1 persoon of 125 € voor 2 personen
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VLINDERS EN LIBELLEN IN CLOSE-UP
Omschrijving:
Insecten zijn klein en misschien spreekt het jou wel aan 
om hun prachtige details vast te leggen. Het is al niet 
eenvoudig om vlinders en libellen te vinden. Gelukkig 
word je tijdens deze workshop naar de juiste plekken 
geleid zodat je zelf niet op zoek hoeft te gaan.

We richten ons zowel op vlinders als libellen. De soorten 
kunnen vooraf niet worden besteld, maar je kan me wel 
je voorkeur doorgeven en ik neem je mee naar de 
plekken waar je het meeste kans hebt.

Je hebt een macrolens nodig en ook een re"ectiescherm 
is handig. Indien je met een Nikon camera fotografeert, 
kan je een 105 of 200mm macrolens van mij gebruiken. 

Periode: juni - juli - augustus

Hoelaat: ‘s ochtends vroeg bij zonsopkomst
Duur: + 3 uur
Kostprijs: 75 € voor 1 persoon of 125 € voor 2 personen
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HEIDELANDSCHAPPEN
Omschrijving:
Landschapsfotogra#e is niet zo eenvoudig als het lijkt. 
Tijdens deze workshop krijg je de nodige praktische tips. 
Maar dat is nog het eenvoudigst...

Het is veel moeilijker om een prachtig landschap te 
vinden dat in de juiste windrichting is gelegen om ‘s 
ochtends te fotograferen. Zeker wanneer je op zoek bent 
naar een mooi heideveld waarboven de zon netjes 
opkomt om de allermooiste foto’s te maken. Mezelf heeft 
het meerdere jaren de tijd gekost om de allermooiste 
plekjes uit te zoeken. Bij deze workshop mag jij daarvan 
mee pro#teren. We zoeken de mooiste plekjes op om 
heidelandschappen te fotograferen.

Periode: augustus - september
Hoelaat: ‘s ochtends vroeg bij zonsopkomst

Duur: + 3 uur
Kostprijs: 75 € voor 1 persoon of 125 € voor 2 personen
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FOTOGRAFEREN & ONTWIKKELEN
Omschrijving:
‘s Ochtends start je met een workshop natuurfotogra#e, 
waarbij er ruim 2 uur wordt gefotografeerd. Na het 
fotograferen wordt er een hapje en een drankje voor je 
voorzien, en daarna gaan we met de foto’s aan de slag;
In deel twee van deze workshop wordt de module 
ontwikkelen van Adobe Lightroom volledig aan je 
uitgelegd. Er wordt gewerkt met voorbeeldfoto’s, en we 
bewerken ook de foto’s die jij tijdens de workshop hebt 
genomen.

Deze workshop duurt in totaal 6 uur . De verdeling in 2 
uur fotograferen en 4 uur Lightroom is een voorstel. Ik 
kan dit voor jou naar keuze aanpassen. Zelfs te plekke.

Periode: juni - juli - augustus - september

Hoelaat: start ‘s ochtends vroeg bij zonsopkomst
Duur: + 2 uur fotograferen en 4 uur bewerken
Kostprijs: 175 € voor 1 persoon of 225 € voor 2 personen
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SUGGESTIES Extra ideeën om een workshop rond te vragen of om er zelf een samen te stellen.

VEENPLUIS (mei - juni) BEENBREEK (begin juli) NACHTZWALUW (juni - augustus - september)

MILITAIRE WRAKKEN ORCHIDEEËN (juni) REEËN (juni-juli-augustus-september)

                                                                                                                                                                                              

Danny Laps | +32 494 368 862 | danny@cursuslightroom.com                      Vind alle info over de workshops op www.cursuslightroom.com

http://www.cursuslightroom.com
http://www.cursuslightroom.com


CURSUS FOTOBEHEER LIGHTROOM 5
Naast de workshops natuurfotogra#e organiseer ik ook 
cursussen Lightroom. Met dit softwarepakket kan je 
foto’s beheren, bewerken en publiceren. 

Je kan een groepscursus volgen of een individuele 

cursus, en alle info daarover vind je terug op de website:

www.cursuslightroom.com

Volgende groepscursus:

17 / 19 / 14 / 26 september 2013
160 € voor vier avonden 

Inclusief syllabus en login voor de website
Klik hier voor meer info over deze cursus
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