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Wie zijn de 
prijswinnaars 
→ Alice van Kempen (47) is profes-
sioneel hondenfotograaf. Ze werkt 
voor diverse magazines/uitgevers 
in binnen- en buitenland. Haar vier 
Bull Terriers fungeren ook regel-
matig als fotomodel; dit resulteer-
de onlangs in een zelf uitgegeven 
fotoboek. Op dit moment werkt ze 
aan twee andere boeken; het foto-
graferen van honden & een boek 
waarin in een van haar honden de 
hoofdrol speelt. 

ALICEVANKEMPEN.ZOOM.NL

Veerle van den Bold (21) heeft de 
opleiding audiovisueel vormgever 
gedaan en is bezig een bedrijfje in 
de mediabranche op te zetten met 
social media. Ze is veelzijdig en wil 
iets doen met social media, video 
en fotografie. Naast fotograferen 
filmt ze daarom ook graag met 
haar Canon EOS 5D Mark II.

VEERLEVDBOLD.ZOOM.NL

Peter Vruggink (46) is manage-
ment consultant en begeleidt 
daarvoor grote internationale 
bedrijven in hun bedrijfsprocessen 
en IT keuzes. Daarnaast is hij actief 
in de muziek als bassist en sinds 3 
jaar ook in de fotografie. Dat com-
bineert hij graag met zijn andere 
hobby: reizen. Geliefde onderwer-
pen zijn: landschappen, mensen, 
wildlife en architectuur.

PVRUGGINK.ZOOM.NL
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Peter

Hans

Alice

Veerle

Een prachtig luipaard poseert 
geduldig voor onze camera's.
VEERLE VAN DEN BOLD 
(VEERLEVDBOLD)
ISO 500 ∙ F 5,6 ∙ 1/100 SEC ∙ 400 MM       
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Biltong, wijn en de Big Five

Zuid-Afrika
Het maken van een dierenfoto kan je zomaar een reis 

naar de andere kant van de wereld opleveren. Drie 
Zoom.nl-lezers zitten met die verbazing nog vers in het 
geheugen op Schiphol aan een kop koffie, wachtend op 

hun vlucht naar Zuid-Afrika.
TEKST HANS KLUPPEL
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luchthaven van Johannesburg. Een heer-

lijke warmte komt ons tegemoet, ook al is 

het tegen middernacht. In de hal worden 

we opgewacht door onze taxichauffeur 

met het bordje Zoom/SNP. Voor we het 

weten zitten we in de prachtige tuin van 

het Peech hotel, in de mooie wijk Melrose, 

te relaxen met een Zuid-Afrikaans biertje. 

We laten de Afrikaanse geuren en gelui-

den nog even op ons af komen voor we de 

nacht in gaan.

Roadtrip
De volgende ochtend wordt onze stevige 

huurauto met het stuur aan de verkeerde 

kant afgeleverd bij het hotel. Na wat 

passen en meten blijkt alle bagage toch 

te passen en beginnen we echt aan onze 

roadtrip door de noordelijkste provincie 

van Zuid-Afrika: Limpopo. We verlaten 

Melrose en rijden te midden van prach-

tige paarse Jacaranda-bomen richting 

de hoofdstad Pretoria. Al snel wordt de 

omgeving kaler en gaat het landschap 

over in savanne. Na een paar uur arriveren 

we bij de poort van het Kololo wildreser-

vaat, onderdeel van het privéreservaat 

Welgevonden. De Nederlandse eige-

naren ontvangen ons vriendelijk 

met een mierzoet rood-geel 

drankje en geven een rond-

leiding over het rustige ter-

rein waar zwijntjes, giraffes 

en impala’s rondlopen. De 

camera’s beginnen direct te 

klikken. Bij zonsondergang 

nemen we de laatste foto’s 

en verdwijnt de camera in de 

tas. Tijd voor een goede wildmaal-

tijd met een heerlijke lokale wijn. Op de 

telefoons wordt alvast opgezocht hoe 

laat en vanaf welke kant de zon opkomt. 

In onze chalets met eigen keuken en dou-

che brengen we nacht door en laden we 

de accu’s weer bij.

Giraffes
Nog voor het eerste ochtendlicht staan 

de statieven al opgesteld richting het 

zonlicht om mooie zonsopkomstfoto’s te 

maken, waarbij Veerle nog een ontmoe-

ting heeft met enkele giraffes. Een uurtje 

later zitten we in de Landrover en rijden 

we door het wildpark. De eerste wilde 

dieren verschijnen voor onze lens: een 

jakhals, impala’s, giraffes, zebra’s, witte 

neushoorns, olifanten en wilde zwijnen 

worden van alle mogelijke kanten gefo-

tografeerd. De strijd om het recordaantal 

kliks per seconde is begonnen. Peter 

over je schouder zwiept wanneer we de 

controles passeren. In het vliegtuig nemen 

we het programma van de komende acht 

dagen door en bedenken wat we allemaal 

hopen te gaan zien. Naast wat op papier 

al een prachtige reis belooft te worden, 

staan de Big Five bij iedereen hoog op 

het lijstje, met het luipaard op plek één. 

De buffel, neushoorn, olifant, leeuw en 

luipaard komen zeker voor in het gebied, 

maar garantie heb je nooit.

Elf uur later landt ons vliegtuig op de 

 ↘ In de hal van Schiphol ontmoeten 

Veerle van den Bold, Alice van Kempen, 

Peter Vruggink en Zoom.nl-redacteur Hans 

elkaar. We nemen direct even door welke 

camera’s er mee zijn, welke objectieven 

met welke brandpunten en vooral wat in 

welke tas zit. Want de ruimbagage mag 

dan zwaarder zijn dan de handbagage, 

de handbagage wordt niet gewogen en 

daarin kun je dus veel zware camera-

apparatuur vervoeren. Alice demonstreert 

hoe je een loodzware rugzak nonchalant 

Een klipspringer 
op een rots, zoals 

je in films ziet

LEZERSREIS
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Potholes
Dit park is door Unesco aangewezen als 

werelderfgoed vanwege het feit dat het 

ooit het grootste koninkrijk was van het 

subcontinent waar een zeer ontwikkelde 

beschaving handelde in goud en ivoor 

met China, India en Egypte. Een flink eind 

rijden, met flink wat potholes (gaten in de 

weg), maar door prachtige Zuid-Afrikaanse 

straatbeelden en natuur. Onderweg stop-

pen we in een stadje nog voor het inslaan 

voor enige kilo’s rijst. Niet voor het diner, 

maar om de meegebrachte rijstzakken 

te vullen. Omdat een statief in een auto 

niet erg praktisch is, hebben Alice, Peter 

en Veerle thuis bedacht rijstzakken mee 

te nemen om over de rand van de auto te 

leggen voor de nodige stabiliteit. Vlak voor 

het donker komen we aan in dit gebied op  

schiet meerdere keren zodat er minstens 

een foto goed scherp is, terwijl Alice nog 

vaker lijkt te schieten, maar dan om er 

thuis een hdr-foto van te maken. Bij Veerle 

is het soms erg stil wat kliks betreft, op die 

momenten is zij meestal aan het filmen. 

Onze gids vertelt dat het luipaard hier ook 

gezien wordt, maar dat zijn territorium zo 

groot is dat de kans miniem is om hem te 

zien. En inderdaad, we krijgen hem niet te 

zien. Met het gevoel dat de halve dag er 

al op zit, schuiven we aan voor een ont-

bijt van ei met spek en kaas, bonen voor 

de liefhebber, yoghurt, muesli, warme 

broodjes en een welkome kop koffie. Na 

het ontbijt laden we onze spullen weer in 

en rijden door naar ons volgende kamp, 

het Leokwe Restcamp in Mapungubwe 

National Park. 

→ Deze reis is op maat samen-
gesteld en georganiseerd door 
onze partner SNP Natuurreizen. 
Met een wereldwijd aanbod is SNP 
Natuurreizen dé specialist op het 
gebied van actieve en duurzame 
natuurreizen. SNP verzorgt reizen 
op maat voor avonturiers die graag 
zelf hun verre reis samenstellen, 
maar een deskundig advies kun-
nen gebruiken. Je kunt alle kanten 
uit. Veel zien en beleven, actief en 
ontspannen en vooral met veel 
vrijheid. Kijk voor meer informatie 
op snp.nl/zuidafrika. Hiernaast 
organiseert SNP een groot aantal 
fotografiereizen. Met een profes-
sionele fotograaf vertrek je naar 
de mooiste plekken van IJsland, 
Finland, Schotland, Portugal, 
Spanje, Italië, Turkije, Griekenland, 
Bulgarije, Verenigde Staten, Alaska 
en Botswana.  Kijk voor meer infor-
matie op snp.nl/fotoreis of kijk op 
www.zoom.nl/snp.  

1  Twee kudu's kijken nog 
even om voordat ze weg-
rennen voor het geklik van 
de camera ś.
PETER VRUGGINK  
(PVRUGGINK)
EXIF ONBEKEND

2  Tegen de avond zet de 
Landrover ons af bji de 
boomhut, waar we die 
nacht zullen slapen.
ALICE VAN KEMPEN  
(ALICEVANKEMPEN)
ISO 180 ∙ F 3,5 ∙ 1/8 SEC ∙ 16 MM

3  Dankzij de expertise 
van de gids, die op sporen 
en andere tekens let, 
vinden we al het wild. 
HANS KLUPPEL (HANSKL)
ISO 100 ∙ F 6,3 ∙ 1/160 SEC ∙ 
24 MM

4  Niet ver van de camp-
site vind Veerle deze kleine 
olifant, zoomt in en klikt.
VEERLE VAN DEN BOLD 
(VEERLEVDBOLD)
ISO 320 ∙ F 2,8 ∙ 1/640 SEC ∙ 
200 MM

5  De contrastrijke hui-
den van zebra ś blijken 
perfect om even op scherp 
te stellen.
ALICE VAN KEMPEN  
(ALICEVANKEMPEN)
ISO 640 ∙ F 7,1 ∙ 1/640 SEC ∙ 
500 MM

↑ Peech hotel, Johannesburg

↑ Shiluvari Lakeside Lodge, Louis 
Trichardt

↑ Umlani Bushcamp, Timbavati

↑ Kololo Game Reseve

↑ Leokwe Restcamp 
Mapungubwe, Mapungubwe 
National Park4

5

Een van de 
leeuwen gaapt, 
het aantal kliks 
is niet meer te 

tellen
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de grens met Zimbabwe en Botswana. We 

zien direct al veel baobabs (apenbroodbo-

men), met hun op wortels lijkende takken, 

waarvan de legende zegt dat deze door 

goden voor straf op hun kop zijn gezet. We 

melden ons bij de poort en rijden door naar 

de campsite, wat nog een mooie route 

over onverharde wegen is tussen al het 

wild dat hier leeft. Onze led-zaklampen 

fungeren hierbij prima als zoeklichten. 

Die avond sluiten we volgens goed lokaal 

gebruik af met een echte ‘braai’ (barbecue) 

met bier, wijn, biltong (gedroogd vlees) en 

meloen. Tijdens het garen van het vlees 

wordt er nog geëxperimenteerd met het 

maken van sterrenfoto’s en bekijken we de 

gemaakte hyperlapse-video’s (versnelde 

video’s) van de afgelegde routes. Ook 

worden we nog verrast door voorbijlo-

pende olifanten en een eland. 

Zuid-Afrika
→ Zuid-Afrika is met een opper-
vlakte van ruim 1 miljoen km² 
ongeveer dertig keer zo groot als 

Nederland en telt 45 miljoen 
inwoners. Door zijn diver-

siteit en het heerlijke 
klimaat valt er genoeg 

te ontdekken. Zo heeft 
Zuid-Afrika een prach-
tige flora en fauna, 
met planten en dieren 
die nergens anders ter 

wereld voorkomen. Op 
cultureel gebied heeft 

het land minstens zoveel 
te bieden, met veel verschil-

lende bevolkingsgroepen, die 
elk hun eigen taal en cultuur heb-
ben. Reizen in Zuid-Afrika bete-
kent reizen langs wildparken als 
het Krugerpark, Addo Elephant 
National Park en het Hluhluwe 
Game Reserve. Bezoek de kale 
half-woestijnen van het Grote 
Karoo in het binnenland of zoek 
ontspanning langs de kust, aan de 
zandstranden van Kaap de Goede 
Hoop of de kust ten noorden van 
Durban. Prachtige wandelroutes 
liggen bij Drakensbergen en het 
bergmassief Soutpansbergen in 
Limpopo. Ervaar te voet hoe het 
culturele erfgoed van de Venda 
en Tsonga in ere wordt gehou-
den. Van luxe safari-lodges in de 
wildparken tot aan gemoedelijke 
B&B’s en kleinschalige Boutique 
hotels, van heerlijke Kaapse wij-
nen tot de Kaap-Hollandse archi-
tectuur, van rustzoekers tot out-
doorzoekers; het is er allemaal. 

Of we willen 
overnachten in 
een boomhut op 

de savanne
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vuurtje voor de koffie en thee en wildlife 

dat letterlijk over de campsite loopt. 

Tijdens de lunch kijken we vanaf het balkon 

uit over een drinkplaats aan de overkant 

van de rivier. Hier zien we direct een grote 

familie olifanten en buffels (nr 3!). De lunch 

laten we even voor wat die is en allemaal 

duiken we op de grond met kussens als 

statief en richten onze lenzen op de wilde 

dieren. Alice en Hans hebben allebei een 

Sigma 50-500 mm meegebracht en die 

was z’n gewicht zeker waard. Het grote 

bereik scheelt lenzen wisselen, wat je niet 

te veel wilt in deze omgeving en met 500 

mm lijken de verste dieren haast op schoot 

te zitten. Niet alle foto’s worden gemaakt 

op het volle aantal millimeters zodat je het 

onderwerp ook in zijn omgeving ziet. Ook 

tijdens de middagdrive zien we erg veel 

wild, impala’s, kudu’s, grijze duikers, buf-

fels, giraffes, zebra’s, witte neushoorns, 

olifanten, een bushbaby en een gestreepte 

muishond. Het lijkt niet op te kunnen, 

hoewel we toch wel wat nerveus worden 

voor de laatste twee van de vijf: de leeuw 

en luipaard. 

Leeuwen
De staf van het kamp doet ons een bijzon-

der voorstel. Of we willen overnachten in 

een boomhut op de savanne. Lang hoeven 

aan de andere kant en rijden daar de weg 

weer op. Dat begint goed, African style. 

We rijden naar Shiluvari Lakeside Lodge in 

Louis Trichardt. Een prachtige lodge, een 

voormalige boerderij, aan een stuwmeer. 

Naast wat apen verwachten we niet veel 

wild te zien, maar het is wel een goede 

locatie om even bij te komen. We beginnen 

met een biertje bij het zwembad, leggen 

contact met het thuisfront om even bij 

te praten, whatsappen en mailen 

dankzij de wifi en we genieten 

van een heerlijk Afrikaans/

Europees diner en wijn. 

Wanneer de vogels ons 

wekken, pakken we in en 

rijden richting het laatste 

kamp van deze unieke reis, 

het Umlani Bushcamp, in 

het Timbavati privéreservaat, 

onderdeel van het Krugerpark. Het 

hele complex is gebouwd met natuurlijke 

materialen in traditioneel Afrikaanse stijl. 

De vriendelijke staf heet ons welkom met 

een lekkere lunch, vers fruit en welkome 

drankjes. Onze hutten voor de komende 

twee nachten zijn ronde huisjes met een 

ruim bed, buitendouche en sommige heb-

ben mooi uitzicht over een droge rivier. 

Een unieke ervaring door de locatie mid-

den in de bush, het constant brandende 

Limpopo
Als we de volgende morgen wakker 

worden in onze hut met eigen keuken, 

braaiplaats en buitendouche rijden we 

met onze huurauto door het gebied en 

kijken onze ogen weer uit: gnoes, kudu’s, 

meerdere soorten bokken, klipspringers, 

giraffes, zebra’s, olifanten en bavianen, 

het gaat maar door. Schitterend, maar van 

de Big Five hebben we er tot nu toe nog 

maar twee kunnen afstrepen … waar zitten 

die buffels, leeuwen en luipaarden toch? 

Op een mooi aangelegde boardwalk kijken 

we uit over de zo goed als droge Limpopo-

rivier, de natuurlijke grens met Botswana 

en Zimbabwe. Iets verder komen we ook 

nog een prachtig uitkijkpunt tegen met 

veel baobabs. Peter stelt zijn camera op 

en voorziet zijn lenzen van polarisatie- en 

grijsfilters om het felle licht de baas te 

zijn. Erg lang blijven we hier niet, want 

de temperatuur begint tegen de veertig 

graden te lopen, fijn dat de huurauto van 

airconditioning geeft. Overdag rusten 

we wat uit, nemen een duik in het fraaie 

zwembad, laden de accu’s bij, trekken de 

geheugenkaarten leeg en maken ons klaar 

voor de avonddrive. Deze rit zitten we in 

de Landrover van het park en krijgen een 

nog beter beeld van het gebied. Prachtige 

landschappen, een klipspringer op een 

rots zoals je in films ziet, baobabs bij een 

ondergaande zon en een glimp van een 

krokodil. We worden verwend! Een plek 

om zeker terug te keren. 

Bush
We moeten door en rijden de volgende 

dag richting het oosten. Nog geen paar 

minuten onderweg houdt plotseling de 

weg voor ons op. Een heel weggedeelte 

is door de onderliggende rivier weg-

gevaagd. Gelukkig is de rivier inmiddels 

droog en komen we via de rivierbodem 

1  In de boomhut is mooi 
nog even tijd om na te 
genieten van de gemaakte 
foto's.
ALICE VAN KEMPEN  
(ALICEVANKEMPEN)
ISO 1600 ∙ F 2,8 ∙ 1/6 SEC ∙ 
16 MM

2  De gids zorgt dat we 
rond zonsondergang op 
een mooie locatie staan.
 PETER VRUGGINK  
(PVRUGGINK)
EXIF ONBEKEND

3  Een voor een vinken we 
de Big Five van ons lijstje.  
PETER VRUGGINK  
(PVRUGGINK)
EXIF ONBEKEND

4  Geduld wordt beloond 
wanneer we na lang zoe-
ken deze prachtige leeuw 
vinden.
ALICE VAN KEMPEN  
(ALICEVANKEMPEN)
ISO 14368 ∙ F 6,3 ∙ 1/50 SEC ∙ 
340 MM

5  Als we stil zitten 
durven de dieren ons tot 
op een paar meter te 
naderen.
VEERLE VAN DEN BOLD 
(VEERLEVDBOLD)
ISO 250 ∙ F 2,8 ∙ 1/640 SEC ∙ 
200 MM

6  Naast groot wild zit 
Zuid-Afrika ook vol met de 
meest exotische vogels 
zoals deze hornbill.
ALICE VAN KEMPEN  
(ALICEVANKEMPEN)
ISO 100 ∙ F 8 ∙ 1/500 SEC ∙ 
500 MM

De struiken 
worden gescand 

op gele vacht met 
zwarte stippen

4

5

6
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we daar niet over na te denken. Veel mooi-

er wordt het niet en dus leggen we een 

rugzakje klaar voor de nacht. Voordat het 

zover is, gaan we eerst nog op een avond-

drive. Een rit waarbij de rangers vooral op 

zoek gaan naar leeuwen. Ze hebben verno-

men dat niet ver van het kamp twee leeu-

wen moeten rondlopen. Vanaf de stoel 

voorop de Landrover let een van rangers 

op alle signalen uit de natuur om de dieren 

te vinden. Hij wordt daarbij geholpen door 

de sporen, de geuren, geluiden van andere 

dieren plus achttien jaar ervaring. Na uren 

rijden wordt het donker en geven we de 

moed op. Dan hoort onze ranger op zijn 

radio dat de leeuwen gezien zijn. Zo snel 

als de onverharde weg het toelaat, rijden 

we door de bush. In een struik zien we ze 

liggen: twee indrukwekkende manne-

tjesleeuwen, op weg naar een poel om te 

drinken. Hoewel het goed donker is, geven 

de spotlights in de auto’s flink wat licht 

en kunnen we toch aardige foto’s maken. 

De sluitertijd proberen we kort te houden, 

dan maar de iso omhoog, liever wat ruis 

dan een bewogen foto. Indrukwekkend om 

zulke machtige dieren een paar meter van 

je vandaan te zien. ‘Stop, stop!’, wordt er 

geroepen tegen de chauffeur, wanneer de 

auto op een perfect standpunt staat voor 

een foto. Memory is cheap, dus wanneer 

een van de leeuwen gaapt, is het aantal 

kliks per seconden niet meer te tellen. 

Met die prachtige ervaring worden we 

afgezet bij de boomhut en krijgen we een 

walkie talkie in onze handen gedrukt. ‘Just 

in case’, grapt de chauffeur. Een trap van 

stokken leidt naar de twee etages waar je 

net kunt zitten, beide voorzien van lamp, 

matras en klamboe, maar meer ook niet. 

Om ons heen horen we veel spannende 

geluiden, waaronder ook het gegrom van 

de leeuwen die we kort daarvoor zagen 

rondlopen. Een nacht onder de heldere 

sterrenhemel is een unieke ervaring.

Wanneer we bij het krieken van de dag 

worden opgepikt door de ranger gaan we 

direct door met het zoeken van wilde die-

ren. We hebben immers nog maar een dag 

voor onze vijf-uit-vijf score. Die ochtend 

zit het er niet in, maar we genieten volop 

van al het moois om ons heen en de rest 

van de dag besteden we wederom aan het 

bekijken van foto’s, opladen van accu’s en 

backuppen van geheugenkaartjes.

De laatste avond staan we allemaal ruim 

op tijd voor vertrek gereed om een goed 

plekje in de Landrover te bemachtigen. 

Hoog en aan de buitenkant moet het 

beste zijn. Eerder die dag hoorden we van 

onze ranger al dat er een luipaard in een 

aangrenzend park zou lopen met een verse 

‘kill’, een impala waarschijnlijk. Maar de 

parken zijn nogal concurrerend ingesteld 

en je mag niet zomaar een ander park 

inrijden. Gelukkig heeft onze ranger zich 

van zijn beste kant laten zien en mogen we 

tegen zonsondergang toch even het park 

in, op zoek naar het luipaard. Wanneer 

we de door de droge rivierbedding rijden, 

staat iedereen op scherp. We scannen 

de bomen en struiken op gele vacht met 

zwarte stippen, maar zien niks. De tijd 

dringt, want de schemering is al een 

tijdje geleden ingezet. Maar dan stopt de 

auto plots en wijst de ranger naar een 

heuvel. En daar ligt hij, ons luipaard. 

Haast heeft hij niet en hij gaat 

zelfs nog naar een poel om wat 

te drinken, dus krijgen we ruim 

de tijd om alle foto’s en films te 

maken die we willen. Tussen de 

shots door kijken we ook even niet 

door de zoeker om van het moment 

te genieten. The Big Five!

Voldaan rijden we de volgende dag via de 

Panoramaroute terug naar Johannesburg. 

Via deze prachtige route met uitzichten bij 

God’s Window en Three Rondavels nemen 

we afscheid van dit bijzondere land. Na 

een laatste slalomrit langs vele potholes 

bereiken we Johannesburg Airport. Acht 

dagen en 1700 kilometer verder staan we 

weer op de plek waar ons avontuur begon 

en moeten we dit prachtige land al weer 

verlaten. Iedereen is het erover eens: we 

willen hier zeker terugkomen. 

Collectie
→ Meer foto’s van  
deze reis vind je op  
www.zoom.nl/zuidafrika.

Nog maar een 
dag om alle 

dieren van de Big 
Five te spotten
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1  Op de grond van de 
lodge liggen we naast 
elkaar met de camera' 
wanneer Alice deze moe-
der en kind vastlegt.
ALICE VAN KEMPEN  
(ALICEVANKEMPEN)
ISO 400 ∙ F 6,3 ∙ 1/250 SEC ∙ 
500 MM

2  Deze Nyala laat zich 
van haar beste kant zien 
tijdens het warme 
ochtendlicht.
VEERLE VAN DEN BOLD 
(VEERLEVDBOLD)
ISO 320 ∙ F 2,8 ∙ 1/500 SEC ∙ 
180 MM

3  De open en hoge 
Landrover is ideaal voor 
een goed standpunt. 
HANS KLUPPEL (HANSKL)
ISO 100 ∙ F 6,3 ∙ 1/60 SEC ∙ 
50 MM

4  Een betere afsluiter 
kun je je niet wensen, een 
luipaard tijdens de scher-
mering van de laatste 
avond.
PETER VRUGGINK  
(PVRUGGINK)
EXIF ONBEKEND

2 3
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