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Hallo allemaal,
Er zijn honderden aanmeldingen gekomen voor de nieuwsbrief, en dat vind ik ontzettend leuk. Vanwege de
enorme drukte is de nieuwsbrief een week later dan gepland, waarvoor mijn excuses. Ik heb de afgelopen
maanden heel veel mensen moeten teleurstellen omdat alle geplande workshops en cursussen voor 2009
helemaal vol zijn. Daarom heb ik er in het najaar van 2009 nog enkele extra workshops bij georganiseerd.
Woe. 9 september: Het begin van de herfst bij de Hierdense Beek;
Woe. 16 september: Beginnende bronst in Wildpark Het Aardhuis;
Woe. 7 oktober:

Paddenstoelen met een vleugje bronst;

Woe. 4 november: Herfstsferen in de Leuvenumse Bossen;
Woe. 11 november: Herfstsferen op het Hulshorster Zand;
Woe. 18 november: Herfst en Korstmossen bij de Hierdense Beek;
Zat. 5 december:

De Hierdense Beek in wintersfeer;

Verderop vind je in deze nieuwsbrief de data voor de workshops en cursussen voor de eerste helft van 2010.

De gebieden
Alle cursussen en workshops vinden plaats op de Veluwe. Ik werk samen met de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten, en de meeste workshops vinden plaats in gebieden van de Vereniging. Vrijwel alle
workshops en cursussen beginnen in het atelier, midden in de Leuvenumse Bossen in het buitengebied van
Elspeet op de Veluwe. Leden van Natuurmonumenten krijgen korting op de workshops en cursussen, en die
korting geldt ook voor mensen die lid worden bij inschrijving op een workshop of cursus.
De Leuvenumse Bossen is een gebied dat tussen Harderwijk en Nunspeet ligt, van circa 2250 hectare. Een schitterend en
afwisselend natuurgebied en elk jaargetijde, waar al het grote wild voorkomt en in het najaar is het gebied een walhalla voor de
liefhebbers van paddenstoelen. Er komen veel bijzondere soorten voor.
Het Hulshorster Zand is de tweede grootste zandverstuiving van Nederland, en een werkelijk een schitterend gebied. Hier vind
je zeldzame korstmossen, en kun je je uitleven met landschapsfotografie.
De Hierdense Beek is een onderdeel van de Leuvenumse Bossen. Het is een laaglandbeek die sinds enige tijd weer vrijuit mag
meanderen. Daardoor zijn delen van het gebied ondergelopen en dit heeft veel invloed op de flora en fauna. Ook hier zijn veel en
zeldzame paddenstoelensoorten te vinden. Bij de beek wordt veel geoefend met snelheid in foto’s vastleggen (werken met langere
sluitertijden). In alle jaargetijden ademt dit gebied een bijzondere sfeer uit.
De Bloemkampen is een overgangsgebied tussen de Veluwe en de Veluwemeerkust. Hier zijn in het voorjaar schitterende wilde
bloemen te fotograferen, zoals de Zonnedauw en de Gevlekte Rietorchis. Deze workshop wordt altijd maar één keer gedaan.
Landgoed Oldenaller tussen Putten en Nijkerk is in alle jaargetijden een prachtig gebied om te fotograferen. Een combinatie van
natuur en een prachtige oude bebouwing, en een slotgracht waarbij spiegelingen in het water volop geoefend kan worden. In het
voorjaar bloeien er massa’s wilde hyacinten en wilde narcissen.
Wildpark Het Aardhuis is de enige locatie die niet onder het beheer van Natuurmonumenten valt. Omdat het fotograferen van
wild in de vrije natuur onvoorspelbaar is, kan op deze locatie geoefend worden met het fotograferen van edelherten, damherten en
wilde zwijnen in een mooie, natuurlijke omgeving.
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De seizoenen
Vaak wordt mij gevraagd wat de mooiste tijd van het jaar mis om te fotograferen. Daar is moeilijk een
antwoord op te geven. Voor mij persoonlijk is dat de herfst, omdat ik heel graag paddenstoelen, de
herfstkleuren en sferen fotografeer. Maar eigenlijk vind ik alle jaargetijden mooi om te werken. De zomer is
misschien nog wel het minst boeiend, hoewel de vlinders en bloemen ook erg mooi zijn. De winter heeft
voor de natuurfotograaf veel te bieden. Veel mensen denken dat er dan niets te doen is in de natuur. Zeker
met vorst en/of sneeuw is het fantastisch om te fotograferen. Maar ook de mistige sferen in het bos, de
silhouetten van bomen in het landschap, de korstmossen en paddenstoelen zijn allemaal mooi om vast te
leggen. Het wild is ook wat makkelijker te zien in de winter.

De Workshops
Een workshop duurt 1 dag, en tijdens deze dag ligt de nadruk op het fotograferen in de natuur. Aan het begin
van elke workshop wordt een stukje theorie van het fotograferen behandeld, waarbij de nadruk ligt op
“anders leren zien” en de compositie. Er worden geen speciale eisen gesteld aan voorkennis of apparatuur.
(Het fotograferen met een digitale camera heeft wel de voorkeur, omdat het met analoge apparatuur niet mogelijk is om de
resultaten direct terug te zien.) De aanvang van de workshops is 09.30 uur en de workshop eindigt rond 17.00
uur. De kosten zijn 60 euro voor leden van Natuurmonumenten en 65 euro per persoon voor niet-leden van
Natuurmonumenten. De kosten zijn inclusief koffie/thee/lunch en cursusmateriaal. De lunch wordt zoveel
mogelijk op locatie, dus in de natuur, gebruikt. Maximaal 8 deelnemers.
De workshops hebben vaak een bepaald thema, afhankelijk van het jaargetijde, zoals Paddenstoelen, Wilde
Bloemen, Herfstsferen, Wintersferen. Dat betekent natuurlijk niet dat uitsluitend deze onderwerpen
gefotografeerd kunnen worden. Af en toe is er een workshop naar wildpark Het Aardhuis nabij Apeldoorn
georganiseerd, om het fotograferen van wild beter in de vingers te krijgen. (bij deze workshop is de entree van het
park á 4 euro niet inbegrepen. Museumjaarkaarthouders/leden van de Vereniging Het Edelhert hebben gratis toegang.)

De Basiscursus
Deze cursus bestaat uit vier cursusdagen (1 hele dag in de twee weken). De aanvang is 09.30 uur en de dag
eindigt rond 17.00 uur. De eerste helft van de cursusdag wordt besteed aan de theorie, waarna in de middag
de theorie in de praktijk geoefend wordt. De ervaring heeft geleerd dat de cursisten daardoor veel meer
onthouden van de theorie en sneller grip op de materie krijgen. Er wordt drie dagen in de Leuvenumse
Bossen gewerkt, en 1 dag op Landgoed Oldenaller. Bij aanvang van de cursus worden de cursisten welkom
geheten door één van de beheerders van de Beheerseenheid NW-Veluwe.
De cursus is geschikt voor beginnende en iets gevorderde fotografen. Je kunt aan de cursus zowel met een
Spiegelreflex, als met een compact camera deelnemen. In de cursus wordt ondermeer behandeld: de camera,
“anders leren zien”, (auto)focus, compositie, belichting (diafragma, sluitertijd en ISO-waarden), Witbalans,
de opbouw van een foto, een mooie achtergrond, het licht, diverse disciplines van natuurfotografie, handige
tips, hulpmiddelen en kennis van natuurfotografie. In totaal zijn er 26 lesuren tijden de cursus.
De kosten zijn 240 euro per persoon voor leden van Natuurmonumenten, en 260 euro voor niet-leden van
Natuurmonumenten, inclusief koffie/thee/lunch en cursusmateriaal. Maximaal 8 deelnemers.

De Gevorderden cursus
Een tweedaagse cursus voor diegenen veel meer willen leren over compositie, creativiteit en spelen met
licht. Voor deze cursus wordt wel een gedegen kennis van de theorie gevraagd. Ook deelnemers die de
Basiscursus niet gevolgd hebben, maar wel over de vereiste kennis beschikken, zijn welkom. Tijdens deze
cursus werken de cursisten tijdens elk van de cursusdagen een poosje één op één met mij, om de
mogelijkheden om een onderwerp goed te fotograferen beter in de vingers te krijgen. De aanvang van de
cursus is 09.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. Ook hier wordt eerst een stuk theorie behandeld, maar wel
minder dan bij de Basiscursus. Ook wordt er meer met opdrachten gewerkt. Er wordt dus meer tijd
doorgebracht met fotograferen dan bij de Basiscursus.
De kosten van deze cursus is 120 euro per persoon voor leden van Natuurmonumenten en 130 euro voor
niet-leden van Natuurmonumenten, inclusief koffie/thee/lunch en cursusmateriaal. Maximaal 8 deelnemers.
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Terugkomdag voor cursisten
Er ontstaat tijdens de cursussen vaak een goede band tussen de cursisten. Er kwam dan ook van cursisten de
vraag of er een mogelijkheid was, elkaar af en toe weer te zien en samen te fotograferen. Daarom organiseer
ik een paar keer per jaar een “Terugkomdag” uitsluitend voor ex-cursisten. Deze dagen worden altijd in de
“warme” maanden georganiseerd, vanwege het grotere aantal deelnemers dan gebruikelijk is. Tijdens deze
dagen ontmoeten bekenden elkaar, en maken andere ex-cursisten kennis met elkaar. Er wordt tijdens deze
dagen gefotografeerd, problemen opgelost en veel foto’s van en met elkaar bekeken (altijd zonder
competitie). Er wordt zo mogelijk een Afrikaanse lunch gebruikt (een braai) en als dit niet mogelijk is, een
picknick in het bos. De tijden zijn gelijk aan de tijden voor de workshops en cursus, en de kosten zijn 45
euro per persoon (voor leden en niet-leden van Natuurmonumenten), inclusief koffie/thee en lunch.

Inschrijvingen voor workshops of cursussen bij voorkeur per mail:
yvdm@yvonnevandermey.nl

Agenda voor januari tot en met juni 2010
Workshops
Zaterdag 2 januari
Woensdag 24 februari
Zaterdag 3 maart
Zaterdag 20 maart
Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
Zaterdag 3 april
Maandag 5 april (2e Paasdag)
Zaterdag 17 april
Vrijdag 30 april (Koninginnedag)
Zaterdag 1 mei
Woensdag 4 mei
Donderdag 13 mei (Hemelvaart)
Zaterdag 15 mei
Maandag 24 mei (2e Pinksterdag)
Woensdag 2 juni
Zaterdag 5 juni
Zaterdag 19 juni

Winter in de Leuvenumse Bossen
|De Hierdense Beek in wintersfeer (voorjaarsvakantie)
Beginnende lente in de Leuvenumse Bossen
Lente rondom de Hierdense Beek
Wild fotograferen in Wildpark Het Aardhuis, de eerste biggetjes
Lentesferen rondom de Hierdense Beek
Lente in de Leuvenumse Bossen
Wilde Hyacinten en voorjaarssfeer Landgoed Oldenaller
Hulshorster Zand, fotograferen op de zandverstuiving
De Hierdense Beek in voorjaarskleuren
Rust in de Leuvenumse Bossen (meivakantie)
Wilde bloemen in De Bloemkampen
Wild fotograferen in Wildpark Het Aardhuis, de edelherten in bast
Fotograferen op de zandverstuiving Het Hulshorster Zand
De Hierdense Beek
Zomer in de Leuvenumse Bossen
Wild fotograferen in Wildpark Het Aardhuis

Cursussen
9 januari/23 januari/6 februari/20 februari
16 januari/30 januari/13 februari/27 februari
13 maart en 27 maart
10 april/24 april/8 mei/22 mei
Zaterdag 29 mei
12 juni en 26 juni

Basiscursus I , vier zaterdagen
Basiscursus II, vier zaterdagen
Gevorderden cursus I, twee zaterdagen
Basiscursus III, vier zaterdagen
TERUGKOMDAG VOOR ALLE EX-CURSISTEN
Gevorderden cursus II, twee zaterdagen

Iedereen die zich opgeeft voor een cursus of workshop krijgt van mij altijd binnen 1 dag een
bevestiging toegezonden. Mocht dit niet het geval zijn dan is er mogelijk iets misgegaan met de mail.
Bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact met mij opnemen: 0577-491343.
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Cursus Macro fotografie
Het zit in de planning om in 2010 een nieuwe cursus te ontwikkelen: Macro-fotografie. Dit is een heel
speciale discipline binnen de fotografie, met ongekende mogelijkheden voor de creatieve fotograaf. Voor
deze cursus is het wel noodzakelijk om te beschikken over een macro-lens, statief en draadontspanner, en
beheersing van de basiskennis van het fotograferen. In de volgende nieuwsbrief hoop ik meer informatie
over inhoud van de cursus en locaties te kunnen geven.

Internationale Award
Verder ben ik begin mei vereerd met een internationale Award voor de foto
hiernaast. De CIC Wildlife Organisation heeft mij in Parijs de prijs voor de
mooiste foto toegekend, waar ik uiteraard erg blij mee ben.
De foto breekt met de normale regels van compositie, maar de jury was zeer
te spreken over de spanning die de foto oproept: de toeschouwer kijkt als het
ware mee in de wereld van het luipaard. De foto is in Zuid-Afrika genomen,
en maakt deel uit van een serie van 25 foto’s van een mannetjes luipaard op
vrijersvoeten in het vroege ochtendlicht. Ik was de enige Nederlander (en
enige vrouw) die een Award kreeg toegekend. De andere vijf winnaars
kwamen uit China, Zwitserland, Polen, België en Finland

Een digitale ontmoetingsplek voor deelnemers van workshops en cursisten
Het ligt in de bedoeling om in het najaar een omvangrijk account op Flickr te realiseren, waar deelnemers
aan de workshops en cursisten hun foto’s en ervaringen met elkaar kunnen delen. Zodra dit project van de
grond komt, worden de details hierover aan de deelnemers/cursisten persoonlijk gezonden.

Fotopresentatie in opdracht van de Provincie Gelderland
Voor de eerste Provinciale Regiodag in Gelderland, waarbij de Veluwe centraal stond, heb ik een foto
presentatie gemaakt “De Veluwe anders gezien”. Deze presentatie is nu ook te zien via deze link:
http://www.youtube.com/watch?v=9EYiZ67L2Vg&feature=channel_page

Vanwege mijn werk in Afrika, ben ik vanaf 10 juli tot 24 augustus
niet bereikbaar.
Ik zal dus in die periode niet in staat zijn om emails te beantwoorden of inschrijvingen te bevestigen.
Inschrijvingen voor workshops en cursussen kunnen dan ook het beste vóór of na deze periode gedaan
worden. Vanaf eind augustus komen de data voor de extra workshops in 2009, en de nieuwe agenda voor
2010 op de websites van mijzelf en Natuurmonumenten.
Ik wens iedereen een heerlijke zomertijd toe met heel veel fotogenieke momenten en wellicht tot ziens.
Met een hartelijke groet,
Yvonne van der Mey
Wildlife Photography
Elspeet

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan even een mail naar
yvdm@yvonnevandermey.nl

