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PRESENTATIEAVONDEN OKTOBER-DECEMBER 2021
De dia-avonden heten vanaf nu presenta-
tieavonden. De laatste jaren waren er haast 
geen dialezingen meer, het waren foto- of 
filmpresentaties in PowerPoint, of ze waren 
gemaakt met een film- of fotoprogramma. 
De naam dia-avond is dus niet meer van deze 
tijd, vandaar deze verandering.
Wij zijn Eric Gibcus en Teus van Ravesteijn en 
hebben het stokje overgenomen van Simon 
Bakker, die van 2007 t/m 2020, dus 14 jaar 
lang, deze avonden georganiseerd heeft. Het 
waren allemaal leuke en interessante avon-
den met veel wisselende thema’s. Simon, bij 
dezen bedankt voor de vele plezierige en in-
teressante avonden. Wij zullen gaan proberen 
dit hoge niveau van presentaties te vervolgen.
Dit jaar starten we weer op, met de presen-
taties die voor het najaar van 2020 gepland 
waren. Gelukkig heeft iedereen die een pre-
sentatie zou geven zich bereid verklaard als-
nog te komen. Wij zullen onszelf hieronder 
kort voorstellen.

Mijn naam is Eric Gibcus
Mijn grootste hobby is natuurfotografie in 
de breedste zin van het woord, een allroun-

der zeg maar.  Ik ben tot nu toe geen lid van 
de Natuur- en Vogelwacht maar al jaren een 
bewonderaar van deze vereniging. Mijn eer-
ste kennismaking met deze club was via DDN 
(Deel De Natuur), een website voor en door 
enthousiaste natuurfotografen die bijeen-
komsten in de Schaapskooi hielden. Verder 
fotografeer ik al jaren natuur in de Vijfhee-
renlanden, dus toen mij gevraagd werd om 
samen met Teus het stokje van Simon over te 
nemen, heb ik wel even getwijfeld maar toch 
ja gezegd. Ik hoop dat Teus en ik een net zo 
gevarieerd en boeiende presentatiereeks zul-
len neerzetten als Simon heeft gedaan. 

Ik ben Teus van Ravesteijn
Sinds 2013 ben ik lid van de Natuur- en Vo-
gelwacht. Mijn hobby van fotograferen heb 
ik toen opgestart en dat doe ik nog steeds. Ik 
fotografeer hoofdzakelijk vogels, maar alles 
in de natuur heeft mijn interesse en daarvan 
maak ik ook regelmatig foto’s. Ik ga ook graag 
mee met de excursies, als ik tijd heb natuurlijk 
en ga sinds een paar jaar mee naar Texel.
Wij hopen dat u van de presentaties zal genie-
ten en zijn intussen bezig met voorjaar 2022. 

7 oktober - Zwerven over de Kampina Hans de Braal
De Kampina is een natuur-
gebied met bos, heide en 
beekdalen in de provincie 
Noord-Brabant, gelegen tussen 
Boxtel en Oisterwijk. Het ge-
bied is sinds 1929 grotendeels 
eigendom van de Vereniging 
Natuurmonumenten en is ruim 
1200 hectare groot. De naam 
verwijst (in het Latijn) naar 
de Kempen. Fotograaf Hans 
de Braal neemt u mee op zijn 
zwerftochten door dit gebied, 
in alle jaargetijden. We zien de 
gevarieerde landschappen, de 
plantenwereld, de vogelwereld 
en de insectenwereld, waarin 
vooral vlinders en libellen op-
vallende verschijningen zijn.
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Hans de Braal is een natuurfotograaf die al eerder in de Schaapskooi presentaties heeft gegeven onder ande-
re over natuur in Zuid-Afrika en Israël. 

21 oktober - Bedreigde schoonheid Annette van Berkel
We gaan kijken naar een aantal zeld-
zamere Nederlandse vlinders, waar-
bij een heel aantal Rode Lijstsoorten 
aan bod komt.  We beginnen echter 
dicht bij huis met de cyclus van het 
bont zandoogje om vervolgens de 
tuin te verlaten en vooral de zeldza-
mer vlinders te ontmoeten die je juist 
in natuurgebieden moet zoeken. Hoe 
leven zij? Wat doen zij en waarom 
doen zij dat? En hoe doen hun rupsen 
het? En dat alles met film. 
De grote vuurvlinder, de pimper-
nelblauwtjes, de veenvlinders, een 
aantal parelmoervlinders, de kleine 
heivlinder maar ook veel gewonere 
als bruin blauwtje of heideblauwtje 
gaan we ontmoeten. 
Annette filmt al bijna 20 jaar dagvlin-
ders voor de Vlinderstichting. Van dat 
filmmateriaal maakt ze korte films 
waarin allerlei aspecten van het vlin-
derleven centraal staan. Vanavond 
laat zij een aantal films zien. Hierbij 
geeft ze live commentaar. Boven: grote vuurvlinder; linksonder: pimpernelblauwtje (Kars Veling).

Rechtsonder: kleine heivlinder bij dennenappel (Annette van Berkel).
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4 november - Microscopie Wim van Egmond
Wim van Egmond (Den Haag 1966) volgde een 
opleiding schilderen en fotografie aan de Rotter-
damse kunstacademie. Na zijn afstuderen richtte 
hij zich uitsluitend op de fotografie. Eén van de 
thema’s in zijn werk is de menselijke waarne-
ming en hoe fotografie gebruikt kan worden als 
een verlengstuk daarvan. Hij specialiseerde zich 
in optische technieken zoals fotografie door de 
microscoop (fotomicrografie) en stereoscopische 
fotografie. Zijn werk manoeuvreert tussen kunst 
en wetenschap. Hij gebruikt de natuur als onder-
werp maar er blijft altijd een zekere mate van 
abstractie en vervreemding in zijn foto’s. De keuze 
voor het portretteren van micro-organismen heeft 
daar ook mee te maken. De foto’s zijn eigenlijk 
puur realistisch maar omdat de onderwerpen ons 
onbekend zijn worden het abstracte werken. Het 
uitvergroten van de werkelijkheid is ook te zien 
in zijn landschapsfotografie. Hele kleine stukjes 
landschap worden zo sterk uitvergroot dat niet 
zichtbare details tevoorschijn komen.

Net voorbij ons gezichtsvermogen bevindt zich een 
betoverende wereld van ééncelligen en andere mi-
nuscule wezentjes. Ze zijn alleen maar zichtbaar te 
maken met behulp van een microscoop. Het vergt 
speciale prepareertechnieken, geduld en handig-
heid om de organismen goed in beeld te krijgen. 
Wim van Egmond beheerst de microbendressuur 
tot in de fijne kneepjes. Hij won meerdere keren de 
Nikon Small world competition, de internationale 
wedstrijd voor fotografie door de microscoop.
Hij deed in 2009 mee aan het televisieproject over 
de reis van de Beagle en fotografeerde gedurende 
het eerste traject plankton. Tussen 2008 tot 2014 
droeg hij bij aan de realisatie van Micropia, het 
eerst museum voor micro-organismen in Artis, 
Amsterdam.
De afgelopen jaren maakt hij ook films door de mi-
croscoop en time-lapse-opnamen van wortelgroei 
en bodemorganismen zoals schimmels.
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18 november - Vismigratie van A tot Z (Aal tot Zalm) Gerard de Laak
Gerard de Laak, Sportvisserij Nederland. 
Gerard werkt al meer dan 30 jaar in het 
visonderzoek en heeft veel kennis van vis-
vangst, de biologie en ecologie van vissen, 
vismigratie en herintroductieprogramma’s 
van verdwenen riviertrekvissen.

Waarom migreren vissen? Doen alle vissen 
dat? Wat is migratie? Riviertrekvissen 
waren vroeger van zeer groot belang voor 
vissersplaatsjes langs de grote rivieren. Het 
ging niet alleen om de visvangst, maar ook 
allerlei toeleverende bedrijven, handelaren, 
touwslagers tot kroegbazen verdienden 
er een boterham mee. Nog maar honderd 
jaar geleden was de riviervisserij van groot 
belang, nu is het al bijna vergeten. Hoe is 
dit gekomen? Wat waren riviertrekvissen? 
Wie kent nog namen als schieraal, schotjes, 
hengsten en meivis? Waarom trekken deze 
vissen en waarheen? Waarom trekken 
vissen überhaupt? Hoe zit dat nu met het 
stekelbaarsje? Gerard de Laak van Sportvis-
serij Nederland probeert hier een antwoord 
op te geven in een lezing van ongeveer 2 
keer 45 minuten. De visserij van vroeger 
wordt belicht en de levenscyclus van vissen 
komt aan bod. De riviervisserij bestaat 
eigenlijk niet meer en hoe is dit gekomen? 
Is er kans op herstel van riviertrekvissen? 
De waterkwaliteit is sterk verbeterd, maar 
liggen er nu soms andere bedreigingen op 
de loer? 

De lezing over vismigratie wordt ingeleid 
door een korte beschrijving van de organi-
satie Sportvisserij Nederland. Tijdens en na 
de lezing is er ruim gelegenheid om vragen 
te stellen. 

2 december - DUTCH WAVE, het Nieuwe Tuinieren Hans Ringers
De term Dutch Wave kwam van een Zweedse 
botanicus en sloeg op de ontstane stroming in de 
Nederlandse tuincultuur. Vóór de eeuwwisseling 
ontstonden er tuinen met als kenmerk een meer 
natuurlijke,  lossere beplanting. Dat was het 
gevolg van onder andere het weven van hoge en 
lage planten door elkaar.
Piet Oudolf, Rob Leopold, Henk Gerritsen en Ton 
ter Linden waren de voorlopers van deze stroming. 
Het gebruik van vaste planten, eenjarigen, grassen 
en bolgewassen gecombineerd, die het hele jaar 

door de moeite waard zouden zijn.  Hiermee 
creëerden ze zo’n weldadige sfeer, dat je de indruk 
krijgt in wonderbaarlijk mooi natuurschoon te zijn 
beland. 
Piet Oudolf is waarschijnlijk de meest invloedrijke 
tuinontwerper van Nederland en in het buiten-
land misschien nog wel beroemder dan hier en 
de belangrijkste vertegenwoordiger van de Dutch 
Wave. Piet: “Planten zijn muzieknoten. Ik bedenk 
de compositie, ik weet hoe het klinken moet, maar 
een ander voert het uit”.  
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16 december - Yellowstone, een wereld van contrasten Fred de Gier
Audiovisuele presentatie door geoloog en natuur-
fotograaf Fred de Gier.
Fred is geoloog en gepassioneerd natuurfotograaf. 
Een gelukkige combinatie, want gebieden die 
geologisch interessant zijn blijken vaak ook zeer 
fotogeniek te zijn. Zo ook Yellowstone, ’s werelds 
oudste nationale park.  Een supervulkaan, niet 
alleen in omvang maar ook in schoonheid. Fred zal 
tijdens zijn presentatie niet alleen spectaculaire 
beelden laten zien, maar ook uitleg geven over 

het ontstaan en de toekomst van het gebied. De 
beelden zijn voor een deel gemaakt in de herfst, 
wanneer de kleuren op z’n mooist zijn. Voor een 
ander deel zijn de foto’s in de winter gemaakt. 
Yellowstone is dan een onherbergzaam gebied, 
bedolven onder een metershoog sneeuwdek, waar 
dieren het zwaar hebben. Slechts weinig mensen 
wagen zich in die periode in het park. Yellowstone 
is met recht een wereld van contrasten, warm en 
koud, egaal wit en kleurrijk, aaibaar en ronduit 
gevaarlijk.

De Vlinderhof en Piets eigen tuin in Hummelo, tuinen in Engeland (o.a.  Pensthorpe, Scampston Hall) en 
tuinen in Duitsland van zijn hand, komen vanavond voorbij. Ook wordt er aandacht besteed aan privétuinen 
in binnen- en buitenland met het stempel: Dutch Wave.


