Nieuwjaarsbrief
Terug opveren in 2017….
Het jaar loopt weer op zijn einde. Helaas geen witte kerst dit jaar.
Het valt nog tegen met de winter en dus nog geen mooie winterse
plaatjes. (hoewel vanmorgen, het buiten eruit zag als in een winters
sprookje, hopelijk volgen er meer van dergelijke dagen ) Maar zorg
wel dat je er dan klaar voor bent, dat de vogels al op het voer zitten
en dat je de landschapsplekken in je hoofd hebt als het moment
daar is. Koning Winter is meestal niet al te lang in ons land en dan
is een goede voorbereiding al het halve werk. Naast die voorbereidingen bekruipt me rond het einde van het jaar altijd dat gevoel:
Het is een mengeling van terugkijken, “hoe kan het beter”, en
goede voornemens maken. Of is het gewoon reflectie? Fotografisch
zou je daarbij kunnen denken aan het weerkaatsen van licht:
de reflectie van de zon in het water, of spiegeling: het spiegelbeeld
van iets in het stilstaande water. Voor mij is het meer een overpeinzing. Een manier om ervaringen te begrijpen en te analyseren
en er betekenis aan te geven. Reflectie is het proces waarbij informatie wordt omgezet in betekenis. Een ‘bewogen’ jaar, een jaar
met een letterlijk nieuw begin. Vanuit ruim 8 weken plat liggen
helemaal opnieuw opbouwen, rekening houdend met mijn beperkingen. Natuurlijk duurde het me allemaal veel te lang en heeft
het me tot een ander mens gemaakt. Maar ik zie ook waar ik nu
weer sta, wat ik nu weer kan! Ik ben trots op mezelf maar zeker ook
op mijn directe omgeving, die zo met me hebben mee geknokt, me
in alles hebben gestimuleerd.
Voor 2017 zit ik alweer vol nieuwe plannen, ambitieuze plannen,
maar hierbij terdege rekening houdend met mijn grenzen. Ik zie al
uit naar wederom op IJsland te zijn: de vogelreis in het voorjaar en
de fotografiereis eind augustus met hopelijk weer Poollicht. Eerst
in het voorjaar voor Wildernistrek een vogelfotografiereis naar
Extremadura. De meeste vogelsoorten daar zijn niet gemakkelijk
benaderbaar. Toch denk ik dat we de nodige mooie kansen krijgen
omdat we een gedeelte van de reis van exclusieve hutten gebruik
kunnen maken. Het terugkeren in het oude boeren dorpje in Bulgarije voor macrofotografie doet mijn hart al sneller slaan. De
vogelreis naar Zuid-Afrika zal waarschijnlijk de kroon op mijn
revalidatie- en reiswerk dit jaar worden. Een uitdaging die ik graag
aan ga.
Ook is het eindejaar, de tijd van lijstjes maken en voornemens.
O.a. wensenlijstjes met onderwerpen en acties waarin ik me wil
vastbijten. Ik wil me meer gaan bezighouden dichtbij huis: de
Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijn gebied, hier spraakmakende series maken met nachtopnamen, timelabs en meer! Ook
wil ik me komend jaar weer inzetten voor SNP reizen, bijvoorbeeld
landelijke vogelaarsdag in Nijmegen op 4 maart. Ik wil daar en
eventueel ook op de Utrechtse Heuvelrug een beginnerscursus
vogels kijken aanbieden. Goed, ik heb weer genoeg plannen en
wensen voor het komende jaar. Binnenkort zal ik het volledige
programma voor 2017 met jullie delen middels mijn site.
Voor mij persoonlijk wordt 2017 een jaar van niet meer achterom,
maar vooruit kijken: Ik wil laten zien dat ik veerkrachtig ben, proactief en succesvol de regie in werk, eigen bedrijf/natuurfotografiereizen oppakken.
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Interessante informatie:
De kievit, jaarvogel van 2016 is nu nog
altijd in Nederland. In de komende
nieuwsbrief zal ik de kievit uitgebreider
belichten.
2017 jaar van de Koekoek:
Koekoek! Het prachtige geluid van de
mannelijke koekoek horen we steeds
minder. Net zoals het ‘gebubbel’ van het
vrouwtje. De Koekoek is tegenwoordig
een schaarse broedvogel. Een grondige
analyse van alle gegevens door Sovon en
Vogelbescherming moet zorgen voor
duidelijke aanknopingspunten in 2017.
Voor meer foto-inspiratie kijk op de
facebook pagina van NatuurStapEnzo. Of
op de vernieuwde website:
www.natuurstapenzo.com Ik ben bezig
een actieve community op te zetten en
probeer via Facebook en Youtube meer
met jullie te delen. Klik hieronder voor
meer informatie!

Nu misschien nog een maagdelijk witte
agenda? Symbool van een open 2017? Ik
wil je bij deze alvast vragen: zet de
activiteiten van NatuurStapEnzo er hier
en daar alvast in.
Zondag 4 maart is er de SNP vogeldag! In
de Ooijpolder, Nijmegen geef ik o.a. een
presentatie over vogel-fotografie. Dit is
een goede gelegenheid om meer over
vogelgroepsreizen te weten te komen.
Interessant wordt het sowieso! Geef je
op via: www.snp.nl
Uw reactie op deze nieuwsbrief, de site,
of de activiteiten zie ik graag tegemoet:
06-29015646
info@frankterstappen.com

Mijn Nieuwjaarswens:
Geniet van de dagen die komen,
ook van die zijn geweest.
Maar geniet van elkaar het allermeest!
Ik wens jou en de jouwen een bevlogen 2017 toe!

Frank Terstappen

