
Yvonne van der Mey Wildlife Photography 

Nieuwsbrief 1/2017 
  Elspeet, 23 maart 2017 

Hallo allemaal,                                      

De lente is begonnen en de tijd met mooi licht, langere en warmere dagen, veel kleuren en 
mooie vormen en vooral veel jong leven is weer aangebroken. Tijd om vaker op pad te gaan 
met de camera! In deze Nieuwsbrief is de agenda tot september 2017 opgenomen. En er staan 
weer veel mooie, boeiende én nieuwe workshops en cursussen op het programma.  
Zoals…… 
Workshops wildfotografie op zaterdag 8 april (Veluwe) en zondag 9 april (Duitsland); 
“Reeën, vogels, Kievitsbloemen en meer” in de Wieden (boot) 2e Paasdag ma. 17 april 2017; 
“Fotoshoot met je eigen hond” workshop hondenfotografie  op zondag 30 april 2017; 
Geweldig fotoweekend Zuid-Limburg & België boomkikkers, wild & meer: 16 t/m 19 juni 2017; 
“Jonge vossen, hertenkalfjes en veel macro” in AWD op zaterdag 15 juli 2017; 
“Wild, vogels, macro en BEVERS! Nieuwe workshop op zaterdag 29 juli en zondag 13 augustus; 
Verdiepingscursussen Belichting en Landschapsfotografie (allebei 3 cursusdagen); 
Nieuwe verdiepingscursus “Van toeval naar creatie”. Creatief en uitdagend (2 cursusdagen); 

En meer….. 
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Agenda fotoweekend en cursussen tot en met augustus 2017 in schema 

 
Agenda workshops tot en met augustus 2017 

 

Zaterdag 29 april, 1 juli en 9 september Gevorderden/verdiepingscursus belichting  (3 cursusdagen); 
Vrijdag 16 juni  t/m maandag 19 juni 2017 Fantastisch fotoweekend Limburg/België (nog 4 plaatsen vrij!) 
Zat. 26 augustus, 28 oktober, 25 november 2017 Verdiepingscursus Landschapsfotografie   (3 cursusdagen); 
Zaterdagen 05 en 19 augustus 2017 Nieuw  Verdiepingscursus “van toeval naar creatie” (2 dagen) 

Zondag 2 april 2017 
Zaterdag 8 april 2017 
Zondag 9 april 2017 
(G) Vrijdag 14 april 2017 
(2e paasdag) Ma. 17 april 
Zaterdag 22 april 2017 
Zondag 23 april 2017 
Do. 27 april (Koningsdag) 
Zondag 30 april 2017 

“Haal meer uit je foto met RAW” Niet bewerken, converteren voor ‘n beter resultaat; 
Wildfotografie “Edelherten, damhert en wildzwijn biggetjes” (wildpark Nederland); 
Wildfotografie “Wolven, lynx, wilde kat, vogels en meer” (over de grens in Duitsland); 
Sfeerfotografie “Lente in het bos van de Dansende Bomen”; 
“Zonsopgang in de Wieden” Met boot. Reeën, vogels, Kievitsbloemen en meer; 
Nieuw “Zonsopgang bij de Hierdense beek” Landschap, sfeer, wild en macro; 
“Wilde hyacinten en meer” Op een sfeervol oud landgoed op de Veluwe, veel macro; 
Nieuw “Ruïne en de IJssel” Landschap, sfeer, macro en meer: creatieve fotografie; 
Nieuw “Hondenfotografie” Fotoshoot met je eigen hond (of een lieve leenhond); 

Zaterdag 24 juni 2017 
Woensdag 28 juni 2017 

Macrofotografie “Zonnedauw, orchis, vlinders, libellen en meer”  (gesloten gebied); 
“Zonsopgang in Kroondomein, Vliegend hert en herten in bast” Vroege workshop! 

Zaterdag 8 juli 2017 
Zaterdag 15 juli 2017 
Zaterdag 29 juli 2017 

Macrofotografie “Zonnedauw, Gentiaan, Orchissen en meer” (gesloten gebied); 
“Jonge vossen, damhertkalfjes, macro en meer” Workshop in AWD met gids; 
Nieuw “Wildfotografie, macro en Bevers” Workshop tot zonsondergang (met gids); 

Zondag 6 augustus 2017 
Zaterdag 12 augustus  
Zondag 13 augustus 2017 

Wildfotografie “Jonge dieren: wolven, lynx, wilde katten en meer” (net over de grens); 
Macro- en close-up fotografie “Creatief en sfeervol”  
Nieuw “Wildfotografie, macro en Bevers” Workshop tot zonsondergang (met gids); 
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Fantastisch foto-weekend Limburg & België: vrij. 16 juni t/m maandag 19 juni 2017 
Vier dagen bezig zijn met verschillende disciplines van natuurfotografie in een prachtige 
omgeving. Wildfotografie (o.a. wolf, lynx, otter) nabij de mooiste grotten van België, prachtig 
landschappen, heerlijke sferen langs een mooie beek met oude watermolen, veel 
macrofotografie in een gebied met grote kans om boomkikkers vast te leggen, vlinders, libellen 
en veel wilde bloemen. Kortom: we zullen zeker weer tijd te kort komen!   

Door de intensieve aandacht leer je heel snel nieuwe vaardigheden aan. Oergezellig en een boost 
voor je fotografische kennis en vaardigheden. We verblijven in het Jagthuys van een oud kasteel 
net over de grens in België, op basis van comfortabele 2-persoonskamers. Op de laatste ochtend 
in de ridderzaal van het Kasteel of in de prachtige tuin bij de slotgracht  een heerlijk ontbijt. 
Data: vrijdag 16 juni (v.a. 15.00 uur) tot maandag 19 juni (12.00 uur). 
Er kunnen met dit fotoweekend minimaal vier en maximaal zes deelnemers mee! 
Kosten: 315 euro p.p. voor leden Natuurmonumenten en 335 euro voor niet-leden.  
Prijs is inclusief: accommodatie, drie keer ontbijt (incl. in kasteel), drie keer lunch en drie keer 
diner, koffie en thee, fotobegeleiding en entree wildpark.  

Cursusaanbod: maart tot en met augustus 2017 
Verdiepingscursus belichting  “Tussen perfect standaard en beide uitersten”                     
De belichting bepaalt grotendeels de sfeer van een foto. Van een perfect uitgelicht onderwerp 
tot een dramatisch effect in over- of onderbelichting. Speciale effecten zoals High-Key en Low-
Key zullen worden geoefend. Deze cursus wordt gegeven op drie  unieke locaties en op drie 
verschillende tijden (op de dag, vroeg en laat). Na deze cursus zul je minder dan tevoren 
gehinderd worden door “slechte omstandigheden” en meer dan ooit zelf kunnen bepalen welke 
uitstraling  je foto zal hebben. Het niveau is gevorderd (voorkennis gelijk aan mijn basiscursus).  
Er kunnen minimaal vier en maximaal acht deelnemers meedoen.   
Data:  29 april, 1 juli (vroeg beginnen) en 9 september 2017 (met boot tot zonsondergang).  
Kosten: 295 euro voor leden van Natuurmonumenten en 325 euro voor niet-leden;  
(incl.: koffie/thee lunches/avondmaaltijd, cursusmateriaal, boothuur en overige kosten). 

Verdiepingscursus landschapsfotografie “Als je door de bomen ’t bos niet meer ziet” 
Landschapsfotografie vraagt veel inzicht en creativiteit van de fotograaf. Tijdens deze cursus 
wordt er op drie geheel verschillende locaties gefotografeerd, in verschillende seizoenen. 
Cursusdata: 3 zaterdagen op  26 augustus, 21 oktober en 24 november 2017. 
Kosten:  255 euro voor leden van NM en 270 euro voor niet-leden.   
Inclusief: koffie/thee  (hele dag) met iets erbij, alle lunches en cursusmateriaal; 
 

Verdiepingscursus sfeer en creativiteit “Van toevalstreffer naar creatie”  nieuw!! 
Je beheerst de belichting en compositie maar denkt regelmatig dat de foto wel wat meer 
spanning had. Soms word je verrast door een foto die echt aan je verwachting voldoet. Werken 
aan bewust kiezen voor een foto die voldoet aan wat je echt graag wilt, daar gaat deze cursus 
over. Leer hoe  verschillende instellingen bepaalde sferen scheppen. Er wordt met diverse 
disciplines gewerkt: macro, close-up, landschap en wildfotografie, in twee cursusdagen op twee 
verschillende locaties in augustus. Er zijn minimaal vier en maximaal acht deelnemers. 
Cursusdata:  zaterdagen 05 en 19 augustus 2017;    
Kosten:     165 euro voor leden van NM, 180 euro voor niet-leden; 
Inclusief:    koffie/thee  (hele dag) met iets erbij, alle lunches, cursusmateriaal en entree;                                                                                                                               
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In het kort…       de workshops tot en met augustus 2017 
Zondag 2 april 2017:  “Werken met RAW-formaat en verwerking van beelden”  
Een veel mooier resultaat als je ‘n RAW beeld omzet naar JPEG, naar je eigen smaak. Max. 8 deelnemers. 
Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro voor  niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch). 
Zaterdag 8 april 2017:  Wildfotografie “Edelherten, damherten en wilde zwijnen(biggetjes)” Veluwe 

Deze prachtige dieren van vastleggen, deels vanuit fotohut.  Max. 8 deelnemers! 9Kosten: Kosten 70 euro 
leden NM en 75 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch, exclusief toegang en parkeren).  
Zondag 9 april 2017:  Wildfotografie “Wolven, Lynx, Wilde kat, Otter, vogels en meer” Net over grens.  
Europese wilde dieren in een natuurlijke omgeving vastleggen, onvergetelijk! Leer wild goed vast leggen. 
Kosten: Kosten 75 euro leden NM en 80 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap, entree en lunch).  
Goede Vrijdag 14 april 2017:  Sfeerfotografie  “Zonsopgang in het Bos van de Dansende Bomen”  
Een sprookjesachtig mooi bos, waar bomen lijken te dansen. Waar je meestal fotografeert met bijzonder 
licht. Dé plek om aparte sferen vast te leren leggen. Zien en met een creatieve insteek vastleggen. Kosten 70 
euro leden NM en 75 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch). Begint vroeg!  
Maandag 17 april 2017 Zonsopgang in  de Wieden “Reeën, vogels, Kievitsbloemen en schitterende sferen”  
Hoe kun je Tweede Paasdag nog beter beginnen dan vanuit een boot dit prachtige gebied te zien ontwaken! 
Altijd een cadeautje om daar te fotograferen! Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden  (incl. 
koffie/thee, workshopmap, boothuur en lunch). Nog 4 plaatsen!! 
Zaterdag 22 april 2017  nieuw Sferen, landschap, wild en macro  “Zonsopgang rond de Hierdense Beek”  
Een meanderende beek in een prachtig bos dat zo vaak zonneharpen laat zien, hoor en zie de natuur wakker 
worden. Kosten: 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch).  
Zondag 23 april 2017:  Sferen, landschap en veel macrofotografie “Wilde hyacinten en meer”  
Een prachtig oud landgoed met op elke meter iets moois. Prachtig licht, veel bloemen en insecten en die 
bomen…!!! Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch). 
Donderdag 27 april 2017 (Koningsdag)  Nieuw Landschap, macro en sfeerfotografie “Een ruïne en de IJssel”  
Prachtig Hollands landschap, een vrij stromende rivier, een ruïne en massa’s bloemen en insecten.  
Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch). 
Zondag 30 april 2017: nieuw Workshop Hondenfotografie “Fotoshoot met je eigen hond” Of een lieve 
“leenhond”. Een “gouwe ouwe” in ‘n nieuw jasje, in samenwerking met Stichting Hulphond in Hoenderloo. 
Kosten zijn 80 euro (inclusief koffie/thee, workshopmap, lunch en bijdrage stichting). 
Zaterdag 24 juni 2017: Workshop macrofotografie “Zonnedauw, Orchis, Libellen en meer” In deels gesloten 
gebied nabij de Veluwemeerkust. Schoonheid op de meter! Tijden: 07.00 – 15.00 uur. Kosten 70 euro leden 
NM en 75 euro voor niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch).  
Woensdag 28 juni 2017: “Zonsopgang op de Asselse heide, Vliegend hert en edelhert in bast” Een heel 
vroege workshop. Grote kans op wildontmoetingen, vogels, mooi landschap en veel macrofotografie. In een 
aangrenzend gebied gaan we op zoek naar ’t indrukwekkende Vliegende Hert. Workshop begint héél vroeg! 
Kosten 75 euro leden NM en 80 euro voor niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap, entree en lunch).  
Zaterdag 8 juli 2017:  Workshop macrofotografie “Gentiaan, zonnedauw, orchis en bijzondere insecten” in 
een gesloten gebied. Elk jaar weer een feestje voor macrofotografen! Tijden: 07.00 – 15.00 uur. Kosten 70 
euro leden NM en 75 euro voor niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch).  
Zaterdag 15 juli 2017: “Jonge vossen, damherten, vogels en veel macro” In het AWD, dé beste kans om 
vossen rustig te kunnen fotograferen. Mogelijk vinden we boomkikkers en de IJsvogel. Kosten 70 euro leden 
NM en 75 euro voor niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch. Excl. entree en parkeerkosten). 
Zaterdag 29 juli 2017: nieuw Wild, macro en landschap “Edelherten, wilde paarden, macro én BEVERS!” in 
Flevoland. Workshop begint in de middag en duurt tot zonsopgang. O.l.v. deskundige op zoek naar de bever. 
Kosten: Kosten 75 euro leden NM en 80 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap, avondmaaltijd). 
Zondag 6 augustus 2017: Wildfotografie “Wolven, Lynx, Wilde kat, Otter: jonge dieren” Net over grens.  
Europese wilde dieren in een natuurlijke omgeving vastleggen, onvergetelijk! Leer wild goed vast leggen. 
Kosten: Kosten 75 euro leden NM en 80 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap, entree en lunch). 
Zaterdag 12 augustus 2017: Macro/close-up fotografie “Creatief en sfeervol” In een prachtig natuurgebied, 
leren om spannende of romantische foto te creëren.  Kosten 70 euro leden NM en 75 euro voor niet-leden  
(inclusief koffie/thee, workshopmap en lunch). Maximaal 6 deelnemers (gevorderde niveau); 
Zondag 13 augustus 2017: nieuw Wild, macro en landschap “Edelherten, wilde paarden, macro én Bevers!” 
in Flevoland. Workshop begint ‘s middags en duurt tot zonsopgang. O.l.v. deskundige op zoek naar de bever. 
Kosten: Kosten 75 euro leden NM en 80 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap, avondmaaltijd). 
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Goed om te weten!!!!!! 
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar yvdm@yvonnevandermey.nl 
 

Geen garantie!!!!! De aanwezigheid van onderwerpen in  natuurfotografie zijn nooit of te nimmer te 
garanderen! Zowel wild als vogels: ze zijn vrij om te gaan waar ze willen. Ik kan alleen maar mijn 
uiterste best doen en alle kennis, vaardigheden en contacten gebruiken om ze te laten zien.  

Korting: Leden (niet donateurs) van Natuurmonumenten krijgen korting op de workshops en 
cursussen, ook bij die op niet-Natuurmonumenten locaties.  Die korting geldt ook voor mensen die pas 
lid worden bij inschrijving. De korting geldt voor alle inwonende gezinsleden.  

Minimum aantal deelnemers: De cursus/workshop vindt doorgang als het minimale aantal 
deelnemers definitief heeft ingeschreven. Dit wordt aangegeven bij de workshop op de website. 

Annulering: Je kunt een cursus of workshop tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg 
kosteloos verplaatsen naar een andere, nog beschikbare datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken 
- en langer dan twee weken - voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij 
verplaatsing binnen twee weken voor deze datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Als het 
weer gevaarlijk of echt te slecht is (niet bij een bui of bewolkt weer dus) wordt er in overleg met de 
deelnemers een andere datum gekozen. Komt maar zelden voor! 

Workshop met een eigen gezelschap: Met een eigen groep een workshop houden, op een locatie in 
overleg is mogelijk, met vijf deelnemers of meer. Grotere groepen dan acht personen na overleg.  

Lezingen: Ik geef lezingen/presentaties met een thema in overleg. Apparatuur is eventueel 
beschikbaar. Neem vrijblijvend contact op met mij voor mogelijkheden en kosten. 

Privéles: Bepaald probleem oplossen, bepaald onderwerp trainen?  Dan is een les alleen of met 2 
personen misschien dé oplossing. Er is een minimum van 2 lesuren. Locatie in overleg (reiskosten) 

Cadeaubon: Er is een cadeaubon beschikbaar met een waarde vanaf 20 euro . De extra kosten voor 
een cadeaubon zijn 2,50 euro. De cadeaubon is een jaar geldig.  

Wist je trouwens dat……….. 
 Van veel foto’s afdruk/canvas/x-poser gemaakt kan worden, sommige  als “limited edition” 
Er van een aantal foto’s, exclusieve postkaarten gemaakt zijn die te koop zijn? 
 
Ik wens je een prachtige, zonnige lente toe en misschien ontmoeten we elkaar binnenkort weer! 

 
Met een hartelijke groet, 
   
                                                                                                                                                 
Yvonne van der Mey Wildlife Photography                                 
Schapendrift 170, 8075 BA Elspeet             
Tel. 0577-491343  
Mobiel. 06-10172093 
www.yvonnevandermey.nl 

De gehele inhoud van deze nieuwsbrief is auteursrechtelijk beschermd. Alle tekst en afbeeldingen mogen niet gebruikt 
worden in enige vorm tenzij de auteur daar vooraf uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor heeft verleend 

      Twitter:      @YvonnevanderMey 

      Facebook:   Yvonne van der Mey  

      Instagram:  Yvonne van der Mey 

 

 

mailto:yvdm@yvonnevandermey.nl

