
Kerkuil – 2017 
Kerkuil 2017-1  (13 mei) 

Tijdens de afgelopen winter heeft onze gemeente een aantal nieuwe schijnwerpers rond de kerk 

geplaatst om deze in het donker uit te lichten. Dorpsbewoners blij, de kerkuil een beetje minder, 

want die zit de halve nacht in het zonnetje, en daar houdt hij niet zo van. De plek dus waar ze vorig 

jaar gebroed hebben lijkt nu verlaten en de kerkuil heeft zijn heil gezocht aan de andere kant van de 

kerk waar het een stuk donkerder is. Ze hebben de keus uit een vrijwel oneindig aantal gaten om een 

nest in te maken, maar ze hebben gekozen voor een blijkbaar onbewoond gat, dat tamelijk laag zit. 

Wel volop in het zicht van langskomende en parkerende dorpelingen. Enfin, ik zou er wel weer iets 

mee willen, vandaar dat ik aan het onderzoeken ben hoe ik deze mysterieuze, maar prachtige 

nachtroofvogels in beeld kan brengen. 

 
De situatie bij de toren; ik heb van tussen de containers gefotografeerd. 



Ik zou de kerkuil graag in de vlucht willen fotograferen. Om te beginnen dacht ik mijn camera onder 

het nieuwe nestgat op te stellen en naar boven toe te fotograferen om de uil vliegend van onderen 

te ‘pakken’.  Eerst maar eens proberen dus. Zaterdagavond had ik wat tijd en samen met Rob, een 

van onze gasten, om een uur of half tien naar de kerk getogen. Rond die tijd gaat de zon onder en ik 

wilde bij licht de boel opstellen om van tevoren scherp te kunnen stellen. Camera met 28-70 mm lens  

op statief tegen de kerkmuur aan. Eén flitser op een statief en de andere flitser boven op een van de 

afvalcontainers, die recht onder het nestgat staan opgesteld. 

Langs het plaatselijke oudevandagenhuis de auto geparkeerd en samen met Rob erin gaan zitten 

teneinde de situatie goed te kunnen observeren en voor de uil onzichtbaar te zijn. Toen we bij de 

voorkant van de kerk op het plein aankwamen vonden we het nogal druk met auto’s, maar er ging 

nog geen lichtje branden. Dat lichtje kwam even later wel en zelfs zeer letterlijk, want om tien uur 

ging de achterdeur van de kerk open, daar waar wij exact op uitkeken en kwam er onder begeleiding 

van zang en een veelvoud van kaarslicht een door vrouwen gedragen Mariabeeld op onze auto 

afgemarcheerd. Een processie! En wij zaten daar middenin! Van de uil geen spoor uiteraard. Toen de 

rook van het kaarslicht eindelijk opgetrokken was, en de processie om de hoek van de kerk 

verdwenen, werd het ietsje rustiger. Helaas trokken ook de containers de nodige aandacht van de 

plaatselijke bevolking die vuil kwam dumpen en van de opstelling niets begreep. Dus moest ik enkele 

keren snel de auto uit om mijn apparatuur te redden van een wisse ondergang. 

 

De kerkuil verlaat het gat na het voeren. Het objectief staat op 60 mm. 

Enfin, tegen half elf, op een moment van relatieve rust kwam de uil aangevlogen en verdween in het 

gat. Omdat ik met de afstandsbediening in de hand zat, kon ik enkele opnamen maken. Toen de uil 

weer verdwenen was, zijn we even gaan kijken of ‘ie erop stond. Dat was het geval, maar geen tijd nu 

om de scherpte te controleren. Afwachten op een nieuwe voersessie. Die kwam na een goed 

kwartier en opnieuw kon ik wat foto’s maken. Om elf uur hielden we het voor gezien. De avond was 



blijkbaar niet goed gekozen met de processie en de drukte in het dorp. 

Na beschouwing bleken de foto’s die ik had gemaakt wel goed belicht, maar niet scherp. 

Kerkuil 2017-2  (14 mei) 

De volgende avond, die waarop Feyenoord landskampioen werd, me opnieuw bij de kerk geposteerd, 

in de hoop op wat meer rust. Ik had nu mijn 70-200 mm lens op de body gezet, op de stand van 70 

mm. Flitsers weer net als de avond ervoor neergezet. Het was gelukkig wat rustiger nu rond de kerk, 

al sta je er van te kijken hoeveel mensen er langskomen, een auto parkeren, vuil komen brengen of 

gewoon nieuwsgierig een kijkje komen nemen. Aandacht trek ik hier zeker! 

Rond half elf kwam er wat leven in de brouwerij, in de vorm van een langs vliegende uil, die even 

later terug kwam met een prooi in de snavel en het nest gat indook. Je hoort de jongen regelmatig 

blazen. 

Ik had nu een hogere sluitertijd gekozen (1/200 sec) in de M stand van de camera bij een diafragma 

van 9 en ISO 800. Ik kon twee keer wat foto’s maken toen de kerkuil kwam voeren. Zowel het 

mannetje als het vrouwtje kwamen langs en eenmaal zag ik ze allebei tegelijk. Wederom ben ik er 

rond elven mee gestopt. De foto’s leken nu wel scherper in elk geval. 

Maar het is nog (lang) niet wat ik voor ogen heb! 

 

Hier komt de uil aanvliegen met een muis om te voeren. 

 

Kerkuil 2017-3 (15 mei) 

Opnieuw heb ik vanavond enkele uurtje bij de kerkuil doorgebracht. Om de aanvliegende uil groter in 

beeld te krijgen heb ik mijn objectief op plusminus 140 mm gezet. De uil kwam voeren vanaf vijf over 

half elf. Ik maakte in totaal vijftien opnamen, waarvan er maar twee waren, waar een stukje van de 



kerkuil opstond en ook nog eens helemaal overbelicht. Voor de rest waren het foto’s van de muur 

van de kerk; ik kan dus blijkbaar niet goed inschatten wanneer precies ik moet afdrukken. En er zat 

zeker ook nog enige vertraging in! Instellingen verder: ISO 800, 1/250 sec. 

Deze werkwijze gaat waarschijnlijk niet leiden tot acceptabele foto’s; ik moet dus een ander plan 

bedenken. Muizen zijn besteld….. 

 

Kerkuil 2017-4 

 

Dat er geen berichtjes op Facebook zijn geweest, wil niet zeggen dat ik heb stilgezeten. De afgelopen 

week heb ik aan de zijkant van de kerk elke avond twee muizen in een tonnetje gedaan in de hoop 

dat de uil ze er ’s nachts uit komt halen. Elke morgen waren de muizen weg, maar de dader ken ik 

niet, al vermoed ik dat de kerkuil ze er uit vangt en ze aan zijn jongen voert. Vanavond heb ik mijn 

spullen er bij opgesteld. Vannacht een eerste poging dus. Camera met 28-70 mm lens tegen het 

tonnetje aan. Ik heb scherpgesteld op plusminus 70 cm vanaf de bak en aan weerszijden van mijn 

camera een flitser opgesteld. Op de rand van de muizenbak heb ik een infrarood high-speed trigger 

bevestigd die de kerkuil zou moeten detecteren als ‘ie aanvalt. Daarop zouden de flitsers dan 

getriggerd moeten worden, evenals de camera uiteraard. Morgenochtend ga ik zo vroeg mogelijk 

naar de kerk. In afwachting van wat het is geworden vannacht. Vier muizen in de bak. 

 

Kerkuil 2017-4 vervolg 

 

Vol spanning toog ik vanmorgen naar de kerk. Inspectie van de muizenbak toonde geen enkele muis 

meer. Die waren dus verdwenen! Flitsers uitgezet en van de statieven gehaald, IR trigger van de 

spanning afgehaald en mijn camera van het statief. Hoeveel opnamen? 0. Morgen ga ik ook mijn 

camera op ON zetten......... (Wat ben ik toch een OEN!) 

 

Kerkuil 2017-5  (28 mei) 

 

Ja hoor, vannacht stond alles op ON. Eerste zekerheid is dat de kerkuil de muizen uit de bak haalt en 

er mee wegvliegt. Tweede zekerheid is dat ik nog heel wat moet sleutelen om goede opnamen te 

krijgen. Ik heb gisteravond (lees de camera heeft) 9 opnamen gemaakt tussen 22.20 uur en 23.46 

uur, maar steeds alleen van een wegvliegende uil met muis in de snavel. Een van de oorzaken 

daarvan is, dat ik mijn IR trigger niet met een reflector heb ingesteld (is een wat ingewikkeld verhaal) 

en dat ga ik dus wel doen om de kans te vergroten de aanvliegende kerkuil in beeld te krijgen. En om 

zelf te zien hoe de kerkuil beweegt en welke route hij/zij aflegt, kruip ik vanavond ter plekke in mijn 

schuilhutje om de boel te observeren. 

Bijgaand een foto, onscherp, van de wegvliegende uil. Het is een crop (uitgesneden deel) van een van 

de foto’s, de kerkuil staat er maar gedeeltelijk op. 



 

De trigger ging alleen af bij het wegvliegen….. 

 

Kerkuil 2017-6  (29 mei) 

Wat een ontdekking gisteravond! Om kwart voor tien ging ik mijn schuilhut in, nadat ik ’s middags 

alles opgezet had en de IR trigger had gericht. Om tien uur verscheen er voor het eerst een kerkuil in 

een van de gaten van de toren. Om kwart over tien kwam deze uil naar een soort vensterbank 

gevlogen boven mijn muizen bak. Hij (of zij) vloog naar de bak, ging op het randje zitten en verdween 

er in. De flitsers en camera gingen niet af, want de uil moet exact door de Infrarood straal vliegen om 

deze te activeren. De kerkuil vloog met muis uit de bak en ging weer op de vensterbank zitten. Daar 

werd de muis panklaar gemaakt en ik verwachtte dat hij daarna weg zou vliegen, de hoek van de kerk 

om, om daar zijn jongen te voeren. Maar wat gebeurde? Hij vloog naar het nestgat van vorig jaar en 

leverde daar de muis af! En hup weer terug naar de vensterbank om een nieuwe muis te halen. 

Conclusie: er zit niet enkel één paartje kerkuilen, het zijn er dus twee! Op 50 meter van elkaar twee 

nesten met jonge kerkuilen! Hoe is het mogelijk. 

De kerkuil heeft drie muizen achter elkaar uit de bak gehaald en gevoerd, maar de trigger ging niet 

af. Dus bij de vierde muis heb ik de trigger losgekoppeld en ben handmatig met afstandsbediening 

gaan werken. Toen kon ik enkele foto’s maken. Die bleken overigens niet scherp, maar dat ligt aan de 

lens, want die is kapot en moet vervangen. Ik weet nu beter wat ik moet doen en hoe, dus vanavond 

een nieuwe poging! Foto is niet scherp, maar gemaakt met afstandsbediening. Ook de timing moet ik 

aan sleutelen. Het is allemaal nog niet zo eenvoudig…. 

Mijn oude 28-70 Nikkor zoomlens is kapot. Ooit, toen woonde in nog in Nederland, zat hij een keer in 

twee delen in mijn fototas en heb ik hem bij Nikon laten repareren, maar hij is nooit helemaal meer 

de oude geweest. Hij stelde bijvoorbeeld niet meer goed scherp op oneindig. Ik gebruikte deze lens 



echter zeer weinig, vandaar dat ik hem nooit heb vervangen. Nu was dat een goede reden en dus heb 

ik de oude via de Spaanse marktplaats van de hand kunnen doen voor € 150 en heb ik een nieuwe 

gekocht. Dat was wel even diep in de buidel tasten, want met € 2.200 is dat een hele uitgave! 

Hopelijk heb ik deze nieuwe standaardzoom voor de rest van mijn leven… 

 

 

De scherpstelling vooraf blijft een probleem! 

 

Kerkuil 2017-7  (30 mei) 

Gisteravond van kwart over tien tot half twee naar de kerk geweest, een lange dienst zou je zeggen. 

Om klokslag tien uur (ik zit recht onder de toren) kwam de kerkuil tevoorschijn uit een van de gaten 

bij de toren. Na een paar gluurmomenten vloog hij naar de vensterbank en om twintig over tien 

stortte hij zich in de muizenbak. Met afstandsbediening in de hand kon ik enkele opnames maken. De 

uil ging de muis vervolgens voeren in het nestgat. Daarna vloog hij weg en tot twaalf uur was ‘ie 

verdwenen. Kort na twaalven was hij weer present en kwam nog twee muizen halen. Opnieuw kon ik 

enkele opnamen maken. Daarna heeft de uil zeker een uur op de vensterbank gezeten; zitten 

poetsen, zitten slapen op 1 poot, zitten uitrekken, enz. Leuk en mooi om te zien! Af en toe werd hij 

getriggerd door de muizen in de bak, maar het kwam niet opnieuw van een ‘ik ga er nog eentje 

halen’. Tegen half twee vloog hij weg en kon ik mijn hut verlaten. In totaal veertien foto’s gemaakt, 

waarvan er enkele zijn die erop beginnen te lijken! Het is geen crop dit keer. 



 

Op zich is hier niets mis mee! 

 

Kerkuil 2017-8  (31 mei) 

Vanavond ben ik van kwart voor tien tot iets over elven bij de kerkuil geweest. Mannetje en vrouwtje 

bleken samen in een van de gaten in de kerkmuur de dag te hebben doorgebracht, want om tien 

over tien staken ze de koppen naar buiten. Het nest zit in een ander gat, een klein stukje hoger. Een 

van de twee vloog vrijwel direct naar de vensterbank en had binnen een minuut een graai in de 

muizenbak gedaan. Met muis vloog hij weg en verdween in het nest. Binnen een kwartier was het 

gepiept; alle muizen uit de bak en naar het nest getransporteerd. Ik kon dus vijf keer een sessie van 

wat foto’s maken. Helaas bleken de meeste foto’s onscherp, omdat ik bij het instellen de 

afstandsring per ongeluk wat verdraaid heb. De scherpte lag wat verder weg, reden waarom alleen 

de opnamen waarbij de uil net met vliegen is gestart een beetje scherpte hebben. Op de volgende 

pagina een van de goede opnamen, het is geen crop. 

 

        
 

te dichtbij….      Te ver weg, al staat ze er wel helemaal op. 



 

Het aanvliegen van de kerkuil; ze is gestart vanaf de vensterbank bij het raam. Objectief op 42 mm. Ik 

vind zelf de achtergrond nog teveel afleiden. 

 

Kerkuil 2017- 10&11 (3 en 4 juni) 

O,o wat is het toch moeilijk! Elke avond als ik ga denk ik van tevoren dat ik nu echt hele goede foto’s 

ga maken, maar steeds is er weer wat. Deze avond, de kerkuil werkte uitstekend mee, bleek een van 

de twee flitsers niet te zijn afgegaan. Later zag ik dat er een knopje per ongeluk verkeerd stond… 

De kerkuil kwam om tien over tien tevoorschijn, vloog naar de bak en had binnen een kwartier zijn 

jongen van vijf muizen voorzien. Ik kon 21 foto’s maken. Er zaten nu wel scherpere opnamen tussen, 

maar de ultieme plaat nog niet. Ook de timing om precies op het goede moment de sluiter af te laten 

gaan blijkt moeilijk. Enfin, blijven proberen maar…. 

De avond er na doe ik voorlopig mijn laatste sessie om aanvliegende uilen te maken. Het blijft rete-

moeilijk om de ultieme foto te maken waaraan alles klopt. Voor het moment ben ik redelijk tevreden 

met wat ik heb en ik ga me nu concentreren op zittende kerkuilen. Daartoe heb ik een paar 

fotogenieke takken geplaatst en vanuit mijn schuilhut ga ik met telelens fotograferen. Wordt 

vervolgd dus…. Deze foto is van gisteravond. Het is een geen crop, de foto is onscherp en je kunt zien 

dat een van de flitsers niet is afgegaan (maar 1 lichtje in het oog). 

 
Even uitleggen: croppen. 

De Nikon D4s is een zogenaamde full-frame camera, die 16 miljoen pixels heeft. Als je de gehele 

foto zou bekijken dan meet die 4928 x 3280 pixels, welke verhouding overeenkomt met het oude 

negatief formaat van 24 x 36 mm. Gebruik je dit volledige digitale formaat, dan spreek je van een 

ongecropte foto. Haal (knip) je echter een deel uit de foto, dan houd je minder pixels over en 

spreek je van een crop, of een gecropte foto. 



 

Bijna op de bak geland; lens staat op 42 mm, slechts 1 flitser. Hieronder een portretje; is wel gecropt. 

 

 
 



Kerkuil 2017-12  (5 juni) 

Vol goede moed opnieuw naar de kerkuil. Overdag heb ik mijn schuilhut verplaatst en de muizenbak 

tegen de takken aangezet. Flitsers op een rail gemonteerd en eentje er achter voor een tegenlichtje. 

Ik zat om kwart voor tien en heb tot half een gezeten. 

De kerkuil verscheen tegen half elf en vloog naar zijn vaste uitkijkpunt. Helaas hield hij zijn gewoonte 

aan; hij vloog direct naar de muizenbak, landde op de rand en sprong er in. Zo heeft hij zijn vijf 

muizen er uit gevist, zonder op een van de takken te gaan zitten. Geen mooie foto’s kunnen maken 

dus, met uitzondering van een portretje toen hij op de rand van de bak zat. 

De schuilhut bleek te dichtbij te staan. Die moet ik zeker een meter of twee naar achteren zetten om 

een goede compositie te kunnen maken. En de muizenbak wellicht iets meer tussen de twee takken, 

zodat hij/zij eerder op de tak komt zitten. 

 

 

Wat hoor ik toch in die bak? 

 

Kerkuil 2017-13  (7 juni) 

Voor het eerst had ik de balen toen ik thuiskwam. Ik had de muizenbak verplaatst, op elke tak een 

muis losgelaten met een beetje pindakaas ter vermaak en was vol goede moed dat de kerkuil op een 

van de takken zou gaan zitten om een muis te grijpen. Maar blijkbaar heb ik hem al teveel 

geconditioneerd, want de uil sloeg geen acht op de lopende muis op de tak, maar dook direct de bak 

in om een muis te grijpen. Vier muizen viste hij op die manier uit de bak; een van de muizen op de 

tak wist op miraculeuze wijze in de bak terug te komen en maakte op die manier een vroegtijdig 

einde aan haar muizenleven. Er restte nog 1 muis op de tak. Maar wat deed die k-kerkuil, hij sloeg de 

muis er al vliegend vanaf en dus kon ik geen enkele goede opname maken. Enigszins gefrustreerd 



verliet ik half twaalf de hut, bij een buitentemperatuur van plus 25 graden.  

Wel hoorde ik vanuit mijn schuilhut nog een Moorse nachtzwaluw zingen buiten het dorp. Bier, 

alleen een biertje kon mij nog troosten! 

 

 

Daar komt de uil, bijna recht van boven. In een split second sloeg ze de muis van de tak af. 

 

       

Tussen de takken door…    recht op de bak af. 



 

Van de nood een deugd gemaakt en wat aanvliegende uilen gefotografeerd. 

 

Kerkuil 2017-14  (9 juni) 

De bak met muizen had ik nu zo goed als klemgezet tegen een van mijn takken aan. De uil kon niet 

anders (in mijn idee) dan eerst op de tak landen en dan pas in de graaibak. Edoch, toch nog te weinig 

rekening met mijn slimme uil gehouden; ze vloog er precies naast om toch direct bij de muizenbak te 

kunnen! O,o,o, hoe krijg ik haar toch zo ver dat ze eerst eens gaat zitten kijken? 

Niettemin heb ik maar van de nood een deugd gemaakt en wat opnamen van de aanstormende 

kerkuil gemaakt en zowaar zitten er enkele aardige tussen. De jonge kerkuilen laten zich overigens al 

goed horen. Vakkundig heeft mijn kerkuil dus alle muizen uit de bak gevist en ze aan haar jongen 

gevoerd. Daarom was ik extra verbaasd toen de uil toch nog eventjes op mijn tak plaatsnam. Ik kon 

precies drie foto’s maken. De partner van mijn kerkuil (het mannetje) waagt zich trouwens niet aan 

de bak, noch aan de tak. Hij komt zeker een half uur later tot leven, is blijkbaar een uitslaper, en 

vliegt dan weg. 

 

Gebruikte apparatuur: 

Nikon D4s, objectieven: F.2.8 28-70 mm (oud), F.2.8 24-70 mm (nieuw), F.4 200-400 mm 

IR trigger: Eltima Jokie 2, 4 radiogestuurde flitstriggers van Yongnuo YN622N 

Nikon flitsers:  1 SB 910 en 2 SB 700. 

Drie statieven. 

Afstandsbediening: Pocket Wizard PLUS III 



 

En dan toch onverwachts nog even op de tak plaats genomen! 

 

Kerkuil 2017-15  (12 juni) 

 

Mijn kerkuil weigert pertinent op een van mijn takken te gaan zitten. Het is en blijft natuur en laat 

zich niet altijd helemaal, of helemaal niet, manipuleren. Ook nadat ik in de muizenbak gaas had 

gelegd, zodat de uil niet direct bij de muizen kon, haalde niets uit, want de kerkuil slaagde er op 

miraculeuze wijze in om de drie muizen er toch een voor een uit te vissen… 

Dus heb ik mijn heil maar opnieuw gezocht in het fotograferen van het aanvliegen van de kerkuil. De 

opstelling wat veranderd, alle flitsers op Manual gezet, waardoor ik in staat ben om de beweging van 

de uil nog wat beter te bevriezen. Welnu, vanavond had ik dan behoorlijk succes en van de ruim 

twintig opnamen was er eentje echt perfect. Dit smaakt naar meer! 

 

    



 

Veel beter kan het niet! Dit is een ongecropte opname. 

 

 
Belichting en scherpte vooraf testen. 



Kerkuil 2017-16  (13 juni) 

Voor het eerst echt tevreden na de klus! Vandaag had ik mijn schuiltent een beetje verplaatst om 

beter zicht op de kerkuil te hebben als hij/zij aan komt vliegen. Dan kan ik beter timen wanneer ik af 

moet drukken. 

Kwart over tien kwam de uil tevoorschijn op het moment dat het ‘gegier’ van de gierzwaluwen rond 

de toren aan het wegsterven was. Even rekken en hup naar het uitkijkpunt. Op mijn camera had ik 

een hoger diafragma ingesteld om nog wat meer scherptediepte te krijgen en het scherptepunt wat 

preciezer bepaald met een aantal proefopnamen waarbij ik mijn hand houd op de positie waar ik de 

kerkuil verwacht. 

O.K. De uil kwam er aan en ik kon fotograferen. Zes keer is zij aangevlogen, landde op de rand van de 

bak, keek er even in en ving er een muis. Met muis terug naar het uitkijkpunt, waar de muis gedood 

werd en naar de snavel overgebracht. Daarna naar het nestgat en de jongen gevoerd. Terug naar het 

uitkijkpunt, etc. Van de dertig plus opnamen, waren er toch wel een tiental waar ik meer dan 

tevreden over ben. Missie geslaagd dus. 

Nu ga ik me toeleggen op een beeld waarbij meervoudige belichting is toegepast; in 1 foto dus een 

combinatie maken van de aanvliegende uil in verschillende poses. Een technische uitdaging die nog 

wat studeerwerk vergt… nieuwe muizen zijn besteld. Wordt vervolgd dus. 

 

 
Ben ik heeeel tevreden mee! 

 

Kerkuil 2017-17  (15 juni) 

 

Na een avond ‘vrij’ van de kerkuilen, was ik er gisteravond weer. Omdat sommigen van de Facebook 

volgers de kerkmuur in de achtergrond van de foto’s wel mooi zouden vinden, heb ik de opstelling 



daarom wat gewijzigd. Jammer genoeg is deze achtergrond nogal rommelig; om daaraan wat te doen 

moet ik de gemeente gaan vragen om te verbouwen… 

Goed, om iets over tien zat ik in mijn tentje. Het was nog zeker 35 graden – we hebben een heuse 

zomerhittegolf – en het zweet liep tappelings van me af. Om half elf geen kerkuil, om elf uur geen 

kerkuil, om half twaalf geen kerkuil. Ik was al bang dat haar iets was overkomen. Om even over half 

twaalf zat ze opeens, enorm hijgend met een donker gekleurde muis in een raamkozijn van de toren 

en voerde daarna haar jongen. Vervolgens vloog ze naar de bak met muizen en heeft ze die een voor 

een aan haar jongen gevoerd. Ze had het overduidelijk warm! 

Ik denk dat ze niet in een van de gaten in de toren heeft geslapen overdag, maar ergens op een 

koelere plek in de omgeving en van daaruit eerst is gaan jagen. Gelukkig is ze er nog! 

De foto’s waren niet echt goed. Je moet zodra je de opstelling wijzigt alles weer precies uitvogelen en 

dat is altijd weer moeilijk. De meeste foto’s van gisteravond waren niet goed scherp, of de uil stond 

er niet compleet op. Ook de achtergrond kan ik niet blij van worden. 

 

 
Bij iets minder groothoek heb je al snel dat de uil er niet helemaal op staat. Objectief op 32 mm. 

 

Kerkuil 2017-18  (16 juni) 

Het lijkt me wel duidelijk dat de kerkuil met deze grote hitte ergens anders slaapt, want gisteravond 

kwam ze opnieuw vanaf een mij onbekende locatie aanvliegen. Gelukkig wel vroeger, want iets over 

half elf was ze present en tegen elven had ze de muizen aan haar jongen gevoerd. Ook het mannetje 

zag ik een keer voer aandragen gelukkig. Hij waagt zich niet in de buurt van de muizenbak en laat zich 

dus ook niet fotograferen. Het mannetje is trouwens vrijwel geheel wit.  

De jongen worden nu aan de rand van het gat in de toren gevoerd en zijn af en toe aan de ingang 

daarvan te zien. Ik denk dat ze nog een week of twee in het nest doorbrengen en dan de omgeving 



gaan verkennen. Die zullen, hoop ik, net als vorig jaar wel van de tak(ken) gebruik gaan maken. Als 

foto van vandaag een uitsnede van de aanvliegende uil. 

 

 

Gecropte portretfoto tijdens het aanvliegen. 

 

       

Te vroeg…….      Te laat…… 



 

Een van de foto’s met stroboscopische flitstechniek (zie hieronder). 

 

Kerkuil 2017-19  (17 juni) 

Voor het eerst heb ik me gewaagd aan de stroboscopische flitstechniek. Dat gaat als volgt: je stelt op 

de camera een langzame sluitertijd in, iets van tussen de 1 en 3 seconden. In de tijd dat de sluiter 

openstaat gaat de flitser een x aantal keren af en wordt datgene wat je wilt fotograferen even zovele 

keren belicht binnen een en dezelfde foto. Het moet daartoe wel donker zijn, liefst een geheel 

zwarte achtergrond. Als datgene wat je fotografeert tijdens de foto beweegt, krijg je steeds een 

belicht beeld op een andere plek in de foto. In het geval van een vliegende kerkuil zou je idealiter een 

foto krijgen met dezelfde kerkuil op verschillende plekken in beeld; namelijk de weg die hij/zij 

afgelegd heeft tijdens de 1 tot 3 seconden. 

Het moeilijke hiervan is dat je niet exact kunt voorspellen wat de route van de uil is, ook al heb ik dat 

met de opstelling van mijn muizenbak min of meer vaststaan. Het volgende probleem is dat je niet 

weet hoeveel keren je de flits af moet laten gaan binnen je sluitertijd. Als het te snel gaat krijg je 

kerkuilen die elkaar raken of overlappen, gaat het te langzaam heb je misschien maar 1 vliegende uil 

en daar heb je een gemakkelijkere instelling voor! 

Ik had een beetje uitgerekend dat bij ongeveer 25/100 seconden tussentijd de uil vrij zou worden 

afgebeeld, d.w.z. geen overlappingen. Daartoe moest ik in 2 seconden belichtingstijd 6 flitsen 

afvuren bij 3 Hz ( 3 flitsen per seconde). 

Enfin, met mijn laatste 2 muizen slaagde ik er in om drie foto’s te maken, waarvan dit er eentje is. 

Zoals je ziet, ik ben er nog lang niet (als ik er al kom). Niettemin, een interessante uitdaging! 

 

 



Kerkuil 2017-20 

 

De jonge kerkuilen groeien als kool. Twee jongen zitten nu met regelmaat voor het gat en bedelen 

soms luidruchtig. Ruim anderhalve week heb ik verstek moeten laten gaan. De bestelde muizen 

liepen vertraging op en we hadden enkele dagen met veel wind. Maar gisteravond heb ik dan 

eindelijk weer een poging ondernomen. Van tien uur tot half twee heb ik in mijn hutje gezeten, maar 

….zonder resultaat! De kerkuil(en) kwam niet opdagen. Wel heb ik een of twee keer een kerkuil hoog 

over en langs zien vliegen, maar er is niet gevoerd in de tijd dat ik er zat. Evengoed waren de muizen 

gelukkig vanochtend wel verdwenen, dus de jongen hebben geen honger gehad. 

 

 
Persoonlijk is dit mijn favoriet tot nu toe, al is de opname wel gecropt. 

 

Kerkuil 2017-21  (4 juli) 

Dit zal voorlopig de laatste sessie van de kerkuilen zijn, daar ik de komende week niet in de 

gelegenheid ben om het project te vervolgen. Ik heb de opstelling ietwat aangepast om de 

aanvliegende kerkuil iets meer van voren te fotograferen. De bak zat vol muizen en de jonge uilen 

hadden honger, dus moeder kerkuil vloog af en aan om haar jongen een muis te offreren. Onder luid 

gesis gingen de muizen een voor een door het keelgat van de jonge kerkuilen, nadat de moeder de 

muis vakkundig had vermoord. Op de achtergrond, het moet vrijwel in het dorp zijn geweest, zong 

een Moorse nachtzwaluw. Dat werkt zeker sfeer verhogend! 

Bijgaand een van de foto’s van vanavond. Hij is wel gecropt. De uitdaging blijft om zoiets nog een 

keer ongecropt te maken! Die wens stamt vast nog uit de tijd van de analoge fotografie…. (bij een dia 

moest het immers allemaal precies in het plaatje passen!) 


