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Nieuwsbrief 1/2019 
 

Elspeet, 2 april 2019 
 

Hallo allemaal, 
 
De 1e editie van 2019 is behoorlijk verlaat, een technisch dingetje. Maar problemen zijn er om 
opgelost te worden. Graag wil ik hierbij wel iedereen die mij een email gestuurd heeft en nog 

geen antwoord heeft gekregen, vragen om mij een kopie van je vraag/bericht te sturen!! 
 
De lente is begonnen, wat een prachtig seizoen is het toch! Voorzichtig komt er blad aan 
struiken en er ligt al een groene waas over sommige bomen. In de wintermaanden mis je toch 
heel erg de kleuren in de natuur. En dat merk je pas goed als er weer volop kleuren komen.  De 
vroege bloeiers zijn al geweest en wat hebben we nog veel in ’t vooruitzicht! De biggen van de 
wilde zwijnen lopen gestreept rond en een wolvenkoppel heeft zijn intrek genomen op de 
Veluwe. Wie durft nog te zeggen dat natuur saai is! 
 
Er staan weer veel cursussen en workshops op het programma. Een aantal daarvan geef ik altijd 
in het najaar, maar ik heb besloten om die eens in het voorjaar en zomer te laten plaatsvinden.  
Andere “fotomodellen” en andere weer- en lichtomstandigheden en kleuren.  
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ De cursussen tot en met augustus 2019 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

2-Daagse cursus wildfotografie “in theorie en praktijk” op 13 april en 2 juni 2019. Alle kennis 
die nodig is om boeiende wildfoto’s te maken wordt je op deze cursus aangereikt. Door 
samenwerking met sporendeskundige, verkrijg je ook kennis over het ontdekken van wild. In 
totaal is er 1,5 dag praktijkles tijdens deze cursus!                                Meer informatie vind je hier 
 
3-daagse verdiepingscursus belichting “Van perfect standaard tot de uitersten” met o.a. high-
key en low-key fotografie begint op 20 april 2019. De 2e dag is op 25 mei (vroeg) en de 3e dag 
op 15 juni 2019 (volle maan, tot zonsondergang in de Wieden!)…. Meer informatie 
 
De 2-daagse cursus ”Compositie, Creativiteit en Licht” begint op 1 juni 2019,  de tweede 
cursusdag is op 25 juni 2019. Lessen zijn op 2 verschillende prachtige locaties. Meer informatie 
 
De 3-daagse cursus macro- en close-upfotografie “Een wereld in een wereld” begint op 8 juni 
2019. De twee volgende cursusdagen zijn op 29 juni en 13 juli 2019….                  Lees hier verder 
 
Nieuw! 3-daagse cursus “Creatieve fotografie, meer dan een trucje”, begint op 22 juni 2019. 
Een boeiende (ver) gevorderdencursus, die verweven is met alle disciplines van 
natuurfotografie.  De andere 2 cursusdagen zijn op 20 juli en 17 augustus 2019. Lees hier verder                                                        
 
De 3-daagse cursus landschapsfotografie “Als je door de bomen het bos niet meer ziet” begint 
op 3 augustus 2019. De andere 2 cursusdagen zijn op 8 september en 5 oktober 2019.  
Boeiende landschapsfoto’s maken op drie verschillende locaties ….                       Lees hier verder   
 
De 4-daagse Basiscursus natuurfotografie begint op 31 augustus 2019. In vier dagen tijd echt 
goed leren fotograferen en je camera goed leren kennen. De cursus in dit seizoen valt in een 
prachtige tijd: nog wat zomer, begin van herfst, paddenstoelen én de bronst van het edelhert. 
Op de 33 cursusdag beginnen we bij zonsopgang om dit spektakel mee te maken. De andere 
data van deze cursus zijn: 14 en 28 september en 12 oktober 2019!                      Lees hier verder      
 
 

 
 
 
 

https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/twee-daagse-cursus-wildfotografie-in-theorie-en-praktijk/
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https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/compositie-licht-en-creativiteit/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/compositie-licht-en-creativiteit/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/cursus-macro-en-close-up-fotografie/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/cursus-macro-en-close-up-fotografie/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/creatieve-fotografie-veel-meer-dan-een-trucje/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/creatieve-fotografie-veel-meer-dan-een-trucje/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/verdiepingscursus-landschapsfotografie-als-bomen-bos-meer-ziet/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/verdiepingscursus-landschapsfotografie-als-bomen-bos-meer-ziet/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/basis-cursus-natuurfotografie/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/basis-cursus-natuurfotografie/


Yvonne van der Mey Wildlife Photography 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ De workshops tot en met juli 2019∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
 

Zondag 7 april 2019  : “Vogels in vlucht, beweging en strandfotografie".  
Locatie:  nabij Schoorl, Noord-Holland.                                                            Meer informatie 
 
Zondag 14 april 2019: Workshop “Wildfotografie, Europees wild” o.a. Wolf, Lynx, Wilde  
Kat en meer. Locatie:  net over de grens circa 40 minuten van Arnhem;   Meer informatie 
 
Maandag 22 april 2019 (2e Paasdag): “Zonsopgang in de Wieden, reeën en Kievitsbloemen”  
Vanuit boot (deels). Locatie:  nabij Zwartsluis;                                                Meer informatie  
 
Donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartdag): “IJsvogels, bevers en macro” (zonsopgang)  
met gids. Locatie:  natuurgebied nabij Almere;                                               Meer informatie 
 
Maandag 10 juni 2019 (2e Pinksterdag):  “Macro, wild en bevers”, tot zonsondergang!  
Locatie:  nabij Zeewolde en Almere, met gids                                                 Meer informatie 
 
Zondag 16 juni 2019: “Zonnedauw, orchissen, vlinders en libellen”, deels gesloten gebied. 
Veluwemeer kust. Locatie:  atelier Elspeet/omgeving Veluwemeer;         Meer informatie   
 
Zondag 30 juni 2019: “Wildfotografie in Kroondomeinen bij zonsopgang en Vliegend hert”  
Locatie:  omgeving Uddel, met gids! Bij zonsopgang!!                                 Meer informatie  
 
Zaterdag 6 juli 2019: “Zonnedauw, orchissen, Gentiaan, vlinders en meer”  
in gesloten gebied. Locatie:  landgoed nabij Putten/Nijkerk.                      Meer informatie    
 
Zaterdag 27 juli 2019: Werken met RAW “kleine moeite, heel groot verschil”.  
Locatie: atelier in Leuvenumse                                                                          Meer informatie                                                          
 

           Overzicht van de cursussen vanaf april 2019 tot en met augustus 2019 
Zaterdag 13 april en zondag 2 juni 2019  Verdiepingscursus Wildfotografie (nog 2 plaatsen vrij); 

Zaterdag 20 april, 25 mei en 15 juni 2019 Verdiepingscursus Belichting (nog 3 plaatsen vrij); 

Zaterdag 1 juni en zondag 23 juni 2019 Cursus “Compositie, Licht en Creativiteit”; 

  Zaterdag 8 en 29 juni en 13 juli 2019 Cursus Macro- en Close-upfotografie; 
  

 Zaterdag 22 juni, 20 juli en 17 augustus 2019 Nieuw! Cursus creatieve fotografie (2 plaatsen vrij)! 

  Zaterdag 3 aug., 8 september en 5 oktober 2019 Verdiepingscursus Landschapsfotografie 

  Zat. 31 aug., 14 en 28 september en 12 okt. 2019 Basiscursus natuurfotografie (4-cursusdagen) 5 plaatsen vrij; 

 
Overzicht in schema van de workshops van begin april tot en met juli 2019! 

  

Zondag 7 april 2019  Nieuw! Workshop Vogel- en strandfotografie, nabij Schoorl; 
Zondag 14 april 2019 Wildfotografie Europees wild “Wolf, Lynx, Das, Otter en Wilde kat” 
Maandag 22 april 2019 (2e paasdag) “Zonsopgang in de Wieden: reeën, Kievitsbloemen en meer” (met boot!) 

  

Donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaart)  Vroege workshop “IJsvogels en heel veel macro” 

Maandag 10 juni 2019 (2e Pinksterdag)  Late workshop “Wild, macrofotografie en bevers” (nog 5 plaatsen vrij) 

Zondag 16 juni 2019                                                            Workshop macrofotografie “Zonnedauw, orchideeën en vlinders” 

Zondag 30 juni 2019  Vroege workshop “Wildfotografie en Vliegend hert” (met gids)   

Zaterdag 6 juli 2019  Macrofotografie (gesloten gebied) Heihoef “Gentiaan, zonnedauw & orchis” 
Zaterdag 27 juli 2019 Werken met RAW, kleine moeite, heel groot verschil!  
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Goed om te weten …………. 
 
Zo is het geregeld… 
Geen garantie!!!!! De aanwezigheid van onderwerpen in natuurfotografie zijn nooit of te nimmer te 
garanderen! Zowel wild als vogels zijn vrij om te gaan waar ze willen. Soorten bloeien als ze er klaar voor  
zijn. Ik kan alleen maar mijn uiterste best doen en alle kennis, vaardigheden en contacten gebruiken om  
ze te vinden en 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 gaat door 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.  
Het weer: 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. (Gebeurd maar zelden). Dit kan pas kort voor 
de aanvang van de cursus of workshop worden beslist, vaak de avond van te voren. 
Wil je geen Nieuwsbrief meer ontvangen? Wil je dan een email met je naam sturen naar 
yvonnevandermey@outlook.com ? Ik schrijf je dan direct uit het bestand. 
 
 
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.  
 
 
Wist je trouwens dat………..  

Van mijn foto’s afdruk/canvas/x-poser gemaakt kan worden, soms 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 kleurrijke en fotogenieke lente toe en wie weet zien we elkaar weer binnenkort! 
 

Hartelijke groet 
 
Yvonne 

 

 
Yvonne van der Mey Wildlife Photography 
Schapendrift 170, 8075 BA Elspeet  
Telefoon 0577-491343  
Mobiel. 06-10172093  
www.yvonnevandermey.nl 

 
 

 

 

 
Twitter: @YvonnevanderMey  
 

Facebook:  Yvonne van der Mey 
 

Instagram: Yvonne van der Mey 

 
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.  
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