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Nieuwsbrief 1/2018 

  Elspeet, 14 januari 2018 

Hallo allemaal,                                      

Allereerst wens ik iedereen een gelukkig, gezond en fotogeniek Nieuw Jaar toe. Gelukkig is het 

nooit te laat om iemand iets goeds toe te wensen. Het oude jaar heeft voor mij een vrij hectisch 

einde gehad. Een virus heeft huisgehouden in mijn computer en (voornamelijk) mijn adressen 

bestanden kapot gemaakt. Via social media en deze Nieuwsbrief roep ik mensen graag op om 

aan mij hun emailadres toe te sturen als ze (nog steeds) interesse hebben in mijn werk.  

Er staan de komende tijd veel boeiende workshops en cursussen (t/m augustus 2018) op het 

programma. In augustus 2018 begint er een nieuwe 2-daagse cursus “wildfotografie” 

(gevorderd)! En een nieuwe fotoreis naar Zuid-Afrika in 2019 staat in de planning!!   

Tijdens een boeiend fotoweekend van 16 maart t/m 19 maart 2018 gaan we de beginnende 

lente vastleggen op Texel!! Pasgeboren lammetjes, Lepelaars en andere vogels, zeehonden 

(boottocht), Schotse Hooglanders, wilde paarden en natuurlijk de sferen en onderwerpen aan 

het strand. Het wordt weer een feestje (4 plaatsen vrij)! Meer info  pag. 2 en op de  website! 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ WORKSHOPS IN VOGELVLUCHT ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Op 20 januari een workshop wildfotografie “Europees wild” in een wildpark vlak over de grens 

in Duitsland. Fantastische manier om te trainen voor bijvoorbeeld een safari/vakantie (3 plekken)! 

Op 3 februari workshop werken met RAW “kleine moeite met een prachtig resultaat”. Een 

echte “must” voor als je echt alles uit je foto wilt halen, zonder je foto te bewerken! (3 plekken)! 

Nieuw! In samenwerking met St. Hulphond nog een workshop hondenfotografie  op 4 februari 

in Hoenderloo. De workshop is geschikt voor alle niveaus en apparatuur (3 plekken vrij)! 

Nieuw! I.s.m. Dierenopvangcentrum De Ark (Harderwijk) is er een unieke workshop 

kattenfotografie op 11 februari. De workshops zijn geschikt voor alle niveaus en apparatuur. 

Op 17 februari is er een workshop “vogelfotografie, beweging en strandfotografie”. Altijd 

boeiend, leerzaam en heel erg gezellig. Wordt gehouden in Callantsoog (4 plekken vrij)!  

En op 24 februari is er een workshop wildfotografie in AWD “Herten, vogels en vossen” Altijd 

geweldig om daar te zijn. De vossen en herten hebben nu een prachtige dikke vacht.  

Op Goede Vrijdag 30 maart 2018 bij zonsopgang door een prachtig Veluws bos naar een van de 

mooiste zandverstuivingen van Nederland. Macro, wild-, landschaps- en creatieve fotografie! 
                                   Deze en nog veel meer workshops staan beschreven op pagina 3 en op de website! 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞                CURSUSSEN IN VOGELVLUCHT               ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Van maart t/m augustus van 2018 starten er niet minder  dan vier verschillende cursussen: 

3-daagse cursus Macro- en close-upfotografie op 10 en 31 maart en 21 april 2018; 

3-daagse Verdiepingscursus belichting op 7 en 28  april en 30 juni 2018 (4 plaatsen vrij); 

2-daagse cursus Creatieve fotografie op 31 maart  en 14 april 2018; 

NIEUW: 2-daagse cursus Wildfotografie op zat. 25 augustus en zondag 16 september 2018!  
                                   Meer informatie over cursussen op pagina 4 van de Nieuwsbrief en op de website! 
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“Lente beleven op Texel” Heerlijk fotoweekend, 16 maart t/m 19 maart 2018      
Er gaat niets boven de beginnende lente op de eilanden! In combinatie met dagenlang 

fotograferen en de prachtige natuur daar beleven met gelijkgestemde zielen, is het een feestje 

én een boost voor de kennis en vaardigheden van je fotografie. Tijdens het fotoweekend van 

vrijdagmiddag 16 maart 2018 t/m maandagochtend 19 maart 2018 (evt. kun je ook met de boot 

van zondagavond vertrekken als dat je beter uitkomt) zijn we met onze groep (max. 8 

deelnemers) de hele bezig met fotograferen.  

Van zonsopgang tot zonsondergang, de kleuren en sferen vastleggen. De hele dag begeleiding 

en antwoord op je vragen geeft je een stevige stap vooruit in fotografische inzicht, kennis en 

vaardigheden. Zeker het bespreken van de foto’s ’s avonds geeft een mooi beeld hoe andere 

fotografen een onderwerp of sfeer beleven en vastleggen, in een gezellig gemoedelijke sfeer. 

We houden ons bezig met vele disciplines van natuurfotografie: landschappen, vogels (ook 

training vogels in vlucht en hopelijk zijn de lepelaars op het eiland), macro, sferen, zoogdieren 

(hooglanders, wilde paarden, pasgeboren lammetjes en zeehonden) en alles wat aan 

schoonheid aan het strand te vinden is. 

We zullen logeren in een prachtig huis, op basis van ruime tweepersoonskamers, op de 

noordpunt van het eiland. Dichtbij de vuurtoren, Utopia en zowel de Noordzee als de 

waddenkust. Het weekend is fysiek niet echt zwaar en is geschikt voor alle apparatuur en 

kennisniveaus. 

De kosten zijn 295 euro voor leden van Natuurmonumenten en 325 euro voor niet-leden. Het 

weekend is heel compleet: incl. accommodatie (3 nachten), boottocht naar de zeehonden, 

koffie/thee de hele dag en vrijwel alle maaltijden. De overtocht (circa 37 euro voor auto en 

inzittenden) en parkeervignet (15 euro), alcoholische dranken, verzekeringen en persoonlijke 

uitgaven zijn niet inbegrepen. 

Er zijn nog 3 plaatsen vrij! 

Overzicht in schema van workshops tot en met juli 2018! 

 

Overzicht van cursussen tot en met augustus 2018 

 

 

Zaterdag 20 januari 2018 Workshop wildfotografie “Europees wild in wintersfeer”(nog 3 plekken!) 

Zaterdag 3 februari 2018 
Zondag 4 februari 2018 
Zondag 11 februari 2018 
Zaterdag 17 februari 2018 
Zaterdag 24 februari 2018 

Workshop Werken met RAW, “groot effect, kleine moeite”! (nog 3 plekken!) 
Nieuw Workshop hondenfotografie “Fotoshoot met je eigen (of leen) hond” 
Nieuw  workshop katten fotografie “Mysterie kat” Werken met asielkatten 
Workshop “Beweging” Training vogels in vlucht & strandfotografie (N-Holland);  
Workshop wildfotografie “Vossen, vogels en herten in de winter” in AWD 

Zondag 25 maart 2018 
Goede Vrijdag 30 Maart 2018 

Nieuw  workshop katten fotografie “Mysterie kat” Werken met asielkatten 
Workshop “beginnende lente rondom de Hierdense Beek”, macro & landschap 

Maandag 2 april 2018 (2e Paasdag) 
Zondag 8 april 2018 
Vrijdag 27 april 2018 (Koningsdag) 

Workshop creatieve natuurfotografie “Lente op de zandverstuiving” 
Nieuw Workshop hondenfotografie “Fotoshoot met je eigen (of leen) hond” 
Workshop macrofotografie  “wilde hyacinten en meer” op Landgoed Veluwe 

Zaterdag 16 juni 2018 
Zondag 17 juni 2018 

Workshop macrofotografie “Zonnedauw, orchideeën, libellen en meer” 
Workshop “Edelherten, wilde paarden en bevers” (late workshop) 

Zaterdag 7 juli 2018 
Zaterdag 14 juli 2018 

Workshop macrofotografie “Gentiaan, zonnedauw, orchis en meer”  
Workshop “Edelherten, wilde paarden en bevers” (late workshop) 

Zat. 10 en 31 maart en 21 april 2018 Macro en close-up fotografie “Een wereld in ‘n wereld” 

Zat. 7 en 28 april en 30 juni 2018 Verdiepingscursus Belichting “Van standaard & uitersten” 

Zaterdag 31 maart en 14 april 2018 Verdiepingscursus “van toeval naar creatie” 

Zaterdag 25 augustus & zondag 16 september 2018 Nieuw  Verdiepingscursus “Wildfotografie” 
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In het kort…       alle workshops tot en met juli 2018! 

 

Zaterdag 20 januari 2018: Training wildfotografie “Wolven, Lynx, Wilde kat in wintersfeer” Europese wilde 

dieren in een natuurlijke omgeving vastleggen! Net over grens (Ruim een uur vanaf Utrecht). Fantastische 

training voor wildfotografen, maar ook voor mensen die op safari gaan bijvoorbeeld. Kosten 75 euro leden 

NM en 80 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap, entree en lunch). Nog 3 plekken vrij! 
Zaterdag 3 februari 2018:  Werken met RAW-formaat “Groot effect, kleine moeite” Een veel mooier 
resultaat als je ’n RAW beeld omzet (geen bewerken!) naar JPEG, naar je eigen smaak. Je maakt dezelfde 
correcties als de camera doet, maar nu zoals je het zelf wilt. Zoals het verschil tussen een kant-en-klare 
maaltijd en vers bereid. Eerst fotograferen we en vervolgens verwerk je die resultaten. Kosten:  70 euro 
leden NM en 75 euro voor  niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch). Nog 3 plekken vrij! 
Zondag 4 februari 2018:  Workshop hondenfotografie “Fotoshoot met je eigen hond”. Vaardigheden 
aanleren om echt mooiere foto’s van je hond te maken. Onder begeleiding van een zeer ervaren instructeur 
van Stichting Hulphond in Hoenderloo. Kosten: 80 euro p.p. (incl. koffie/thee, workshopmap, donatie 
Stichting, foto’s door mij gemaakt en lunch); Nog 3 plaatsen beschikbaar! 
Zondag 11 februari 2018: Workshop kattenfotografie “het mysterie kat vastleggen”. Fotograferen van kat is 
niet eenvoudig. Ik leer je graag hoe de kans op een mooie foto een stuk groter wordt. We fotograferen de 
asielkatten van Dierencentrum De Ark. De mooiste foto’s worden op hun website gepubliceerd. Kosten: 80 
euro p.p.  (incl. koffie/thee,  workshopmap, fotobespreking, donatie de Ark en lunch). 
Zaterdag 17 februari 2018: “Fotograferen in beweging” Vogel en strandfotografie, Callantsoog. Op het 
strand oefenen met vastleggen van de beweging van water en trainen met vastleggen van vliegende vogels. 
Pittige en uitdagende workshop! We eindigen met warme chocomelk in de strandtent! Kosten 75 euro 
leden NM en 80 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap, chocomelk en lunch). Nog 3 plekken vrij! 
Zaterdag 24  februari 2018: Workshop wildfotografie “Vossen, vogels en herten”, fotograferen in de 
winterse Amsterdamse Waterleiding Duinen. Altijd een feest om daar een dag te fotograferen. Kosten 70 
euro leden NM en 75 euro voor  niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap, lunch). Excl. entree/parkeren. 
Zondag 25 maart 2018: Workshop kattenfotografie “het mysterie kat vastleggen”. Fotograferen van kat is 
niet eenvoudig. Ik leer je graag hoe de kans op een mooie foto een stuk groter wordt. We fotograferen de 
asielkatten van Dierencentrum De Ark. De mooiste foto’s worden op hun website gepubliceerd. Kosten: 80 
euro p.p.  (incl. koffie/thee,  entree, workshopmap, donatie de Ark en lunch). 
Goede Vrijdag 30 maart 2018: “Beginnende lente rondom de Hierdense Beek”, vastleggen van het mooiste 

seizoen van het jaar, op een van de mooiste plekken van Nederland. Veel macro en landschapsfotografie. 

Kosten:  70 euro leden NM en 75 euro voor  niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch). 

Zondag 8 april  2018: Zondag 3 december 2017: Workshop hondenfotografie “Fotoshoot met je eigen (of 

leen-) hond”. Ik leer je die dag graag aan aantal vaardigheden die je nodig hebt voor echt mooiere foto’s van 

je hond. Onder begeleiding van een instructeur van Stichting Hulphond in Hoenderloo. Kosten: 80 euro p.p. 

(incl. koffie/thee, workshopmap, donatie Stichting, 3 foto’s door mij gemaakt en lunch); 

Koningsdag Vrijdag 27 april 2018: Workshop sferen, landschap en veel macrofotografie “Wilde hyacinten 

en meer” Een prachtig oud landgoed met op elke meter iets moois. Prachtig licht, veel bloemen, insecten en 

die bomen! Kosten:  70 euro leden NM en 75 euro voor  niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap/ lunch); 

Zaterdag 16 juni 2018: Workshop macrofotografie “Zonnedauw, orchissen, Libellen, vlinders en meer” 

Langs de Veluwemeer kust in deels gesloten gebied heerlijk losgaan met de mooiste macro onderwerpen. 

Kosten:  70 euro leden NM en 75 euro voor  niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch); 

Zondag 17 juni 2018: “Wild, vogels, macro en bevers” Wild, macro en landschap “Edelherten, wilde 

paarden, macro én BEVERS!” in Flevoland. Workshop begint in de middag en duurt tot zonsondergang. 

Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap, avondmaaltijd). 

Zaterdag 7 juli 2018: 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 14 juli 2018: “Wild, vogels, macro en bevers” Wild, macro en landschap “Edelherten, wilde 

paarden, macro én BEVERS!” in Flevoland. Workshop begint in de middag en duurt tot zonsondergang. 

Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap, avondmaaltijd). 

                                                              Alle workshops staan uitgebreid beschreven op de website! 
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Cursusaanbod: Maart 2018 tot en met augustus 2018 

Macro- en Close-upfotografie:  (cursus voor wat meer gevorderde fotografen)  

Leer een wereld in een wereld kennen van heel dichtbij. Een 3-daagse cursus op de Veluwe in een 

geweldig seizoen voor macrofotografie. Paddenstoelen, insecten, bloemen en meer!!!!  

Cursusdata:  drie zaterdagen op 10 maart en 31 maart en 21 april 2018; 

Kosten:  225 euro voor leden Natuurmonumenten, en 240 euro voor niet-leden.   

Inclusief: koffie/thee, (hele dag) met iets lekkers, lunches en cursusmateriaal. 

Kennis:  gelijk aan Basiscursus. Er wordt gewerkt met macro-objectief en statief. 

 

Verdiepingscursus sfeer en creativiteit “Van toevalstreffer naar creatie”!! 

Je beheerst de belichting en compositie. 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. Gaat over macro, close-up, landschap en wildfotografie. 

Cursusdata:  Twee zaterdagen, op 31 maart en 14 april 2018;    

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;   

 

Verdiepingscursus belichting  “Tussen perfect standaard en uitersten” (gevorderd)                    

De belichting bepaalt grotendeels de sfeer van een foto. Van een perfect uitgelichte foto tot dramatisch 

effect in over- of onderbelichting. Speciale effecten (Highkey en Low-Key) worden geoefend. Deze 

cursusdagen beginnen op drie verschillende tijden (dag 1 gewoon op de dag, de tweede dag begint vroeg 

en de derde dag begint laat). Er kunnen minimaal vier en maximaal acht deelnemers meedoen.  

Data: Drie zaterdagen, op 7 april, 28 april en 30 juni 2018 (boot);  

Kosten: 255 euro voor leden van Natuurmonumenten en 275 euro voor niet-leden;  

(incl.: koffie/thee lunches/avondmaaltijd, cursusmateriaal, boothuur en overige kosten). 

 

NIEUW!! 2-daagse Verdiepingscursus Wildfotografie in theorie en praktijk (gevorderd)! 
Wildfotografie is één van de meest geliefde disciplines binnen natuurfotografie. Maar niet direct de meest 

eenvoudige. In de eerste plaats is er vaak een uitbreiding van het objectieven assortiment gewenst. 

Daarnaast is het in Nederland niet voldoende om een rustig wandelingetje door een willekeurig bos te 

maken en met een SD kaartje vol mooie opnames thuis te komen. Wilde dieren in Nederland (en ook veel 

andere landen) zijn redelijk schuw. Het is handig als je de dieren kunt vinden (door hun sporen te lezen 

bijvoorbeeld) en weet wat de beste manier is om ze in rust te ontmoeten en vast te leggen.  

Daarnaast blijft een wild dier maar zelden lang stilstaan, is de belichting niet altijd zoals we het zouden 

willen hebben en wemelt het in het veld vaak van bomen en struiken die je niet daar had willen zien. Voeg 

daar aan toe dat het niet meevalt om een echt pakkende pose van een dier vast te leggen en het wordt 

duidelijk waarom wildfotografie prachtig is, maar ook erg veel tijd en geduld vraagt. 

In deze cursus gaan we in op alle hierboven genoemde facetten, leer je de do’s en don’ts in theorie en 

praktijk. Van “het vinden” van wild tot het vastleggen van “het moment”. We werken op twee locaties, de 

tweede cursusdag valt in de (hoog)bronst van het edelhert!! Om de ergste drukte ver vermijden zal de 

tweede cursusdag op zondag zijn. Beide dagen zijn op de Veluwe! 

Data: Op zaterdag  26 augustus 2018 en op zondag 16 september 2018 (tot zonsondergang).   

Kosten: 175 euro voor leden van Natuurmonumenten en 195 euro voor niet-leden;  

(incl.: koffie/thee lunches/avondmaaltijd, cursusmateriaal, entree en overige kosten). 

Kennis op niveau van (mijn) basiscursus is gewenst (in theorie en praktijk).  

 

 

 

 

 



Yvonne van der Mey Wildlife Photography 

 

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: Jaarleden (en inwonende gezinsleden) van Natuurmonumenten krijgen korting op de 

workshops en cursussen, ook op niet-Natuurmonumenten locaties.  Ook als je lid word bij inschrijving. 

Geldt niet voor donateurs/leden die per maand betalen! 

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.  

Fotoreis naar Zuid-Afrika met eigen gezelschap: Als je met min. 4 en max. 5 mensen een fotoreis wilt 

maken is er veel mogelijk! Neem even via de email contact op om van gedachten te wisselen.  

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? 
   Veel van mijn foto’s geschikt zijn als uniek fotobehang? 
 
Ik wens je een fotogenieke winter en lentetijd toe en misschien ontmoeten we elkaar binnenkort! 

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 
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