
Magisch Maasai Mara

CHEETAH // Canon 5D Mark III met 150-600/6,3

GA MEE OP FOTOREIS NAAR KENIA MET MARIJN HEUTS2016



HET GEBIED //  

 

Ongetwijfeld de ultieme droombestemming voor een fotosafari is 
de uitgestrekte savanne van de Maasai Mara in Kenia. Het gebied 
is wereldberoemd om zijn grote katten (Big Cat Diary op de BBC 
is er 12 jaar lang gefilmd) en de jaarlijkse trek van enorme kuddes 
wildebeesten en zebra’s van en naar de aangrenzende Serengeti in 
Tanzania.  
 
Tegen het einde van de grote trek, eind oktober en begin november, 
neemt de massa toeristen flink af. Zonder deze massa is het veel 
prettiger observeren en fotograferen en hoeft er niet meer om 
het beste plekje gevochten te worden. De wegtrekkende kuddes 
laten een korte grasmat achter zodat de dieren goed zichtbaar en 
fotografeerbaar zijn. 
 
De naderende korte regentijd zorgt voor spectaculaire wolkenluchten 
en soms kan een plensbui aan het eind van de dag voor bijzondere 
omstandigheden en fotomogelijkheden zorgen, niet zelden gevolgd 
door grondmist in de ochtend. 
 
De fotomogelijkheden zijn eindeloos in deze tijd van het jaar in dit 
prachtige gebied. En niet onbelangrijk, de tarieven liggen in deze 
periode flink lager dan enkele weken eerder!

DE DIEREN //  

 

Afhankelijk van de komst van de regens kunnen er nog steeds flinke 
kuddes wildebeesten en zebra’s in de Maasai Mara aanwezig zijn. 
Maar zelfs als dat niet het geval is, staan de vlaktes nog vol met 
onder meer topi, Thomsongazelle, Grantgazelle, eland en buffel.  
De roofdieren zijn territoriaal en dus het hele jaar rond aanwezig. 
Leeuwen, cheeta’s, hyena’s en jakhalzen zullen we zo goed als 
zeker kunnen fotograferen, hopelijk zelfs tijdens of (net) na de jacht!  
 
De schuwe luipaard komt ook volop in de bosrijke rivieroevers voor, 
maar wordt naar verhouding veel minder gezien en gefotografeerd. 
Echte buitenkansjes op kattenvlak zijn serval, caracal en de 
Afrikaanse wilde kat.  
 
Met wat geluk vinden we ook een van de weinige nog in het gebied 
resterende zwarte neushoorns. Zij staan vanwege mogelijke stroperij 
onder bijna permanent toezicht van de rangers. Natuurlijk zijn typisch 
Afrikaanse symbolen als olifant, wrattenzwijn, nijlpaard en giraffe 
overal te vinden. Naast de zoogdieren kan het zeker de moeite 
waard zijn uit te kijken naar fotogenieke vogels. Gieren, roofvogels 
en de kleurrijke Lilac-breasted Roller springen het meest in het oog. 
Vergeet ook niet de enorme krokodillen in de rivier en de jagende 
vleermuizen rond de tentverlichting. 

22 oktober - 28 oktober 2016 
28 oktober - 3 november 2016 
3 november - 9 november 2016 (extra) 
Reisleider: Marijn Heuts 
Prijs: 3,800 USD   
Groep: min. 4, max. 6 deelnemers per reis

Magisch Maasai Mara

GIRAFFE // Canon 5D Mark III met 17-40/4L

OLIFANT // Canon 5D Mark III met 150-600/6,3L

ZWARTE NEUSHOORN // Canon 5D Mark III met 500/4L IS en 1,4x



LUIPAARD // Canon 5D Mark III met 500/4L IS en 2X



VOERTUIGEN //

De gamedrives vinden plaats in speciaal uitgeruste 4WD-voertuigen. 
Deze hebben vier rijen en bieden plaats aan 8 personen, maar wij 
hebben de beschikking over een voertuig per drie fotografen. Zo 
kan altijd twee kanten op gewerkt worden en is er voldoende plek 
voor alle fotospullen. De voertuigen zijn aan weerszijden voorzien 
van draaibare plankjes danwel normale raamstijlen waarop een 
bonenzak gelegd kan worden ter ondersteuning van de telelens. 
 
Per auto kunnen maximaal drie fotografen mee. Niet-fotograferende 
partners zijn van harte welkom, maar alleen indien de reis volgeboekt 
is. Zij worden geacht een rij te delen met hun fotograferende partner. 
Bonenzakken zijn gratis te leen, maar het personeel is graag bereid 
je zelf meegebrachte bonenzak voor je te vullen. 

ACCOMMODATIE //

Onze accommodatie is gelegen op een prachtige, bosrijke locatie 
aan de Mara rivier, middenin de Maasai Mara. Dat betekent dat we 
in de schemering al buiten zijn op zoek naar onderwerpen die dan bij 
de eerste zonnestralen gefotografeerd kunnen worden. Soms zorgt 
de lokale leeuwentroep al binnen enkele honderden meters voor 
spektakel. Omdat het een van de meest zuidelijk gelegen kampen 
in de Maasai Mara is, zien we in het gebied rond het kamp relatief 
weinig andere auto’s. Dat is anders in het uiterste noorden, waar veel 
meer kampen zijn gevestigd.  
 
We verblijven in smaakvol ingerichte, semipermanente tweepersoons 
safaritenten, voorzien van douche, wastafel en toilet en elektrische 
verlichting. De tenten zijn voorzien van stroom door middel van 
zonnepanelen, het opladen van telefoon, accu’s en laptops is dus 
geen probleem (verloopstekkers meenemen!). In de tent is voorts 
ruim voldoende plek voor tassen en koffers. Het centrale deel van 
de accommodatie is voorzien van een gratis wifi-netwerk en ruim 
voldoende mogelijkheden voor opladen. 

ETEN EN DRINKEN //

Ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen, Westers van aard en 
bijzonder goed verzorgd. Het ontbijt nemen we mee in de voertuigen 
voor een picknick op locatie, lunch en diner worden in het kamp 
genuttigd in een sfeervolle open ruimte met uitzicht op de rivier.  
Na terugkomst van de avonddrive zal (als het niet regent) het 
kampvuur branden en bespreken we voor het diner de dag na onder 
het genot van een ijskoud drankje. Frisdranken, bier en huiswijn zijn 
in de prijs inbegrepen.  
 
Een lokale Maasai Askari (bewaker) met speer en zaklamp 
begeleidt je altijd in het donker van en naar je tent. Geen overbodige 
luxe, omdat nijlpaarden aan de oever voor het kamp grazen en 
safarimieren hun snelwegen over de kamppaadjes aanleggen. 

BEGELEIDING //

De hele week hebben we per voertuig de beschikking over een vaste 
lokale Maasai gids/chauffeur. De Maasai hebben hun hele leven in 
het gebied gewoond en vee gehoed en kennen elke vierkante meter 
op hun duimpje. Ze zijn op de hoogte van de lokale territoria en 
kennen de gewoonten van hun vaste bewoners. Daarnaast hebben 
ze de haviksogen en de rijvaardigheid die er voor zorgen dat we 
steeds op de eerste rang zitten als er ergens iets interessants te zien 
is.  
De Maasai gidsen spreken prima Engels en zullen ons als daar 
aanleiding toe is voorzien van interessante informatie over het 
gebied en de dieren. Bovendien zijn ze gewend met fotografen te 
werken en begrijpen ze onze afwijkende behoeftes voor wat betreft 
licht en afstand. 
 
tMarijn Heuts verzorgt de fotografische begeleiding. Met zijn 
ruime ervaring met fotograferen in Afrika kan Marijn in elke situatie 
adviseren welke camera-instellingen tot de beste resultaten zullen 
leiden en hoe het maximale uit de situatie kan worden gehaald.  

IMPALA // Canon 7D met 70-200/2.8L IS II

GNOES // Canon 5D Mark III met 150-600/6,3

MAASAI GIDS EN SAFARI-AUTO // Canon 5D Mark III met 17-40/4L



LEEUW // Canon 5D Mark III met 500/4L IS



Tijdens de gamedrives zal onder meer aandacht besteed worden aan 
creatieve technieken, zoals silhouetten, highkey-opnamen, werken 
met tegenlicht, vormen en patronen, meetrekopnamen, bewust 
gebruik van onscherpte en het gebruik van een (invul)flitser. Ook 
zal worden gewerkt aan een gevarieerd portfolio door bewust alle 
beschikbare lenzen te gebruiken. 

Marijn zal elke dag van voertuig wisselen, zodat iedereen dezelfde 
hoeveelheid begeleiding krijgt. Doorgaans blijven de voertuigen de 
hele dag bij elkaar en delen alle deelnemers dus dezelfde sightings. 
De gidsen communiceren met elkaar via de radio, zodat nabije 
sightings met andere lodges worden gedeeld en we dus (nog) meer 
kans hebben op iets interessants. 

De invulling van de middagpauzes is flexibel. De ochtenddrive is 
meestal lang en intensief, en de ervaring leert dan ook dat de uren 
tot aan de middagdrive een welkom rustmoment zijn. Indien er echter 
behoefte is, kan gekozen worden om beelden te bespreken op de 
computer, of beeldbewerkingstechnieken te demonstreren. Hetzelfde 
geldt natuurlijk voor de avonduren na het diner.

VOOR WIE? //

Deze safari is geschikt voor iedereen en vergt geen speciale conditie. 
De wegen in de Maasai Mara zijn echter onverhard en ongelijk. 
Houd er rekening mee dat elke dag veel uren in de auto worden 
doorgebracht. Dan kan rijden over hobbelige wegen op den duur 
ongemakkelijk zijn voor mensen met een slechte rug. Zeker als de 
gebeurtenissen elkaar snel opvolgen, wordt er bij uitzondering flink 
doorgereden en dat kan even oncomfortabel zijn. De temperatuur 
kan overdag oplopen tot zo’n 26 graden. Omdat we net onder de 
evenaar zitten kan de zonneschijn heet aanvoelen. ’s Nachts is het 
aangenaam met zo’n 13 graden.

Speciale dieetwensen kunnen meestal worden ingewilligd, als je het 
van tevoren even laat weten.

Omdat het een fotoreis betreft, vind ik het vooral belangrijk dat je een 
enthousiast en fanatiek fotograaf bent, die leergierig is en graag met 
een gevarieerd portfolio thuis wil komen. Je fotografische ervaring en 
niveau zijn daarbij niet van belang. De fotografische begeleiding zal 
op iedereen persoonlijk worden afgestemd. 

Deze reis is in principe gericht op deelnemers uit Nederland en 
België. Deelnemers uit andere landen zijn welkom, maar in dat geval 
is beheersing van de Engelse taal een must.

APPARATUUR //

Er zijn geen eisen aan de apparatuur die je bezit. We komen 
vaak dicht bij onze onderwerpen, maar voor optimale kansen en 
aangrijpende closeups is het raadzaam minimaal een lens van 
300mm op een fullframe camera mee te nemen. Indien voorhanden 
is een tweede body wenselijk. Je wilt bij een defect toestel natuurlijk 
niet zonder camera komen te zitten, maar tevens is veel wisselen 
van lenzen niet aan te raden omdat we in een stoffige omgeving 
zitten.

Heb je alleen een compactcamera met zoomlens, dan is dat geen 
probleem. Ook met een dergelijke camera kun je in de meeste 
omstandigheden prachtige beelden maken.

TENSLOTTE //

De natuur bepaalt wat we allemaal gaan zien en in welke 
lichtomstandigheden dat gebeurt. Garanties kan niemand geven.  
Gelukkig is er zoveel te zien dat we met wat creativiteit altijd mooie 
beelden kunnen maken. Het is daarom belangrijk dat je een open en 
flexibele instelling hebt, en beschikt over enig geduld. Het is prima 
vooraf een wensenlijstje van beelden die je graag wilt maken in je 
hoofd te hebben, maar sta open voor wat de dag brengt en maak het 
beste van datgene wat we voorgeschoteld krijgen.  
 
Tegenvallen zal het nooit, laat Magisch Maasai Mara je verrassen!

SAMENGEVAT EN PRIJS //

Reisdata:  22 - 28 oktober 2016 
  28 oktober – 3 november 2016 
  3 – 9 november 2016 (extra)

Reisduur:  6 overnachtingen met volpension op basis  
  van tweepersoonstenten inclusief 12   
  gamedrives

Reissom:  USD 3,800 per persoon 
  USD 950 éénpersoonstoeslag

Aanbetaling: 30% bij boeking, restant uiterlijk 60 dagen  
  voor de reisdatum

Deelnemers: Minimaal 4, maximaal 6  
  Niet-fotograferende partners welkom bij  
  volgeboekte reis tegen gereduceerd tarief  
  Vraag naar de voorwaarden

Verlenging: Mogelijkheid twee tours te koppelen tegen  
  gereduceerd tarief. Verlengen per dag ook  
  mogelijk. Vraag naar de voorwaarden

Voor boekingen, een uitgebreide toelichting of verdere vragen, 
neem gerust contact met Marijn Heuts op via  

info@destinationanywhere.nl  
of 06 - 42 30 77 30 

 
 
 
 

Alle tekst en foto’s in deze brochure © 2015  
destinationanywhere.nl, Marijn Heuts



IMPALA // Canon 5D Mark III met 500/4L IS



DAGINDELING //

Dag 1, vlucht naar Nairobi

Je reist op eigen gelegenheid vanuit Amsterdam (of elders) naar 
Jomo Kenyatta in Nairobi. Meestal betreft het een nachtvlucht met 
aankomst in de vroege ochtend.

Dag 2, Maasai Mara (22-10, 28-10 of 3-11) 

Na aankomst word je door onze chauffeur naar Wilson Airport 
gebracht en vlieg je met een klein vliegtuigje direct door naar  
Maasai Mara. Na een hartige lunch gaan we in de middag meteen 
op pad voor onze eerste safari.

Mocht je een dag eerder al arriveren, dan kan tegen meerprijs een 
hotel in Nairobi worden geboekt. Je wordt de volgende ochtend 
dan bij je hotel opgehaald en naar Wilson Airport gebracht voor de 
vlucht naar Maasai Mara.

De fototassen gaan mee in het vliegtuigje, de koffers worden 
over de weg vervoerd en zien we tegen de avond terug. Neem 
essentiële zaken dus mee in je fototas (strikt maximum van 15 kg 
per persoon).

Bij terugkeer van de middagdrive wacht het kampvuur op ons, 
gevolgd door een heerlijk diner en een welverdiende nachtrust na 
een lange dag.

Dag 3 tot en met 7, Maasai Mara

Rond 5.30 worden we gewekt en na een kop koffie of thee gaan we 
om 6 uur op pad voor de ochtenddrive. Tegen 9 uur stoppen we op 
een mooie plek voor een picknickontbijt. Rond 11.30 keren we terug 
in het kamp om uit te rusten, beelden te downloaden en ervaringen 
uit te wisselen. Om 13 uur schuiven we aan voor een heerlijke 
3-gangenlunch. Daarna is er tijd voor eigen invulling voor we om 16 
uur weer op pad gaan voor de middagdrive. 

Tegen 18.30 zijn we terug in het kamp en bespreken we onder het 
genot van een drankje de dag bij het kampvuur. Om 20 uur volgt 
een 3-gangendiner en na het eten is iedereen vrij te gaan slapen, 
de duizenden sterren te fotograferen of nog even door te gaan met 
het uitwisselen van verhalen, tips en ervaringen. Let wel: om 5.30 
gaat de wekker weer!

Dag 8, Maasai Mara (28-10, 3-11 of 9-11)

De laatste dag van deze fotoreis is aangebroken. Na een laatste 
ochtenddrive en een bushpicknick vlieg je aan het eind van de 
ochtend terug naar Wilson Airport. Je wordt door onze chauffeur 
naar Jomo Kenyatta gebracht, van waar je in de avond terugvliegt 
naar Amsterdam (of elders). Hier kom je de volgende dag aan.

Ook voor de terugreis geldt dat een hotel in Nairobi tegen meerprijs 
kan worden geboekt, mocht je vlucht een of meerdere dagen later 
vertrekken. 

Wie nog niet naar huis wil kan deze workshop op eigen initiatief 
verlengen met een verblijf aan de kust of wellicht in enkele van de 
andere beroemde wildparken van Kenia, zoals Samburu of Nakuru. 

 

INBEGREPEN //

Vervoer van Jomo Kenyatta naar Wilson Airport op heenreis 
Vervoer van Wilson Airport naar Jomo Kenyatta op terugreis 
Transfer bagage over de weg op heen- en terugreis 
Retourvlucht Wilson Airport – Masai Mara (inclusief fototas) 
6 nachten volpension inclusief 12 gamedrives 
6 dagen entree Masai Mara 
Frisdranken, water, bier en huiswijn 
Evacuatie per vliegtuig bij medische noodzaak 
Gebruik iMac computer met fotosoftware 
Gebruik wifi-netwerk in Masai Mara 
Gebruik bonenzak 
Fotografische begeleiding door Marijn Heuts 
Bespreking 10 beelden na terugkeer 
 

NIET INBEGREPEN //

Internationale vlucht naar Jomo Kenyatta 
Luxe alcoholische dranken 
Fooien gids/chauffeur en personeel 
Optionele overnachtingen in Nairobi 
Visum (verplicht) 
Reis- en annuleringsverzekering (verplicht) 
Inentingen (raadpleeg GGD) 
Malariatabletten (raadpleeg GGD) 
Ballonvlucht (optioneel en in overleg)


