
 

 

                                                                               Elspeet,  6 mei2020 

  Hallo allemaal, 

Het heeft een tijd geduurd voor ik deze Nieuwsbrief klaar had én wilde 

verzenden. Maar…. ER IS GROEN LICHT! De data van cursussen en workshops 

zijn door de coronacrisis al diverse keren aangepast. Het lijkt erop dat alle 

cursussen en workshop van deze agenda  nu wel gewoon door kunnen gaan. 

Het programma in deze Nieuwsbrief beslaat juni, juli  en augustus 2020! 

Soms zal ik wel met nog kleinere groepjes deelnemers werken zodat we op 

elke locatie ruim voldoende afstand van elkaar kunnen houden en alles is 

gericht op hygiëne en de gezondheid van ons allemaal. 

De lente is juichend van start gegaan en wat is het weer genieten van alle 

kleuren buiten. Het geboorteseizoen is inmiddels van start gegaan met de 

geboorte van wildzwijn biggetjes. De kalfjes van reeën en herten zullen 

binnenkort volgen. Veel vogels zijn al druk met broeden. Er zijn al veel vlinders 

en de eerste libellen zijn verpopt.  

Er staan “gouwe ouwe” workshops en cursussen op het programma maar ook 

weer nieuwe locaties, veel macro maar ook twee data voor vogelhutten! 

Juni…. 

“Bevers, IJs- en andere vogels en heel veel macrofotografie” 
We starten op 2e Pinksterdag, op maandag 1 juni 2020 vanaf zonsopgang in 

Flevoland. We gaan in alle vroegte, onder begeleiding van een deskundige een 

uitgestrekt gebied in, waar we ons best gaan doen om de bever vast te leggen 

en de ijsvogel. Maar ook futen met jongen op de rug en de zeearend zijn hier 

vastgelegd. En er zijn heel veel macro onderwerpen vast te leggen. Meer in 

formatie over deze workshop vind je hier           

“Bevers, ijs- en andere vogels, wild en heel veel macro” 
Op zondag 7 juni 2020 gaan we nog een keer op zoek naar de bever, maar ook 

naar vlinders, libellen, wild en meer. We beginnen dit keer in de middag en 

gaan door totdat de zon ondergaat. Meer informatie vind je hier 

“Zonnedauw, orchis en meer: ‘n feest voor macro fotografen” 
Prachtige gebied bij ’t Veluwemeer met 2 soorten orchideeën, zonnedauw, 

libellen, vlinders: een echt feest voor natuurfotografen deze workshop! 

Op zondag  14 juni 2020 beginnen we vroeg! Meer informatie vind je hier 

 

https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/workshop-ijsvogels-bevers-en-heel-veel-macrofotografie/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/workshop-vogels-macro-wild-en-bevers/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/bloemkampen-een-feest-voor-macro-fotografen/


 

 

  

 
“Libellen, vlinders, bloemen en water” in de Gelderse Vallei” 
Veel vogels, wilde bloemen, vlinders en libellen. We gaan op zondag 21 juni 

2020 op zoek naar de beeldschone Weidebeekjuffers! We beginnen vroeg 

als de mooie fladderaars nog rustig zijn! Meer informatie vind je hier 

Workshop “Wilde bloemen, (ijs)-vogels, vlinders en meer” 
Fotograferen in een natuurtuin op zaterdag 27 juni 2020, een onbekende 

parel op de Veluwe. Je vind er vele bloeiende bloemen, die ook weer veel 

vlinders en libellen aantrekken. De ijsvogel is een regelmatige bezoeker. 

Mogelijk gaan we op 2 locaties fotograferen! Meer informatie vind je hier 

Workshop “Wild, macro en op zoek naar het vliegend hert” 
Vanaf zonsopgang op zondag 28 juni 2020 in het kroondomein o.l.v. een gids 

op zoek naar het wild dat daar leeft, de vogels, vlinders EN het vliegend 

hert! Elk jaar weer een feestje! Meer informatie vind je hier 

Workshops in juli 2020 

“Workshop Vogels, wild en macro in de Wieden bij volle maan”  

We starten op zondag 5 juli 2020 in de middag in één van de prachtige 

gebieden van de wieden.  Veel macro onderwerpen vind je hier. Na een lichte 

avondmaaltijd gaan we aan boord met onze eigen schipper om op zoek te gaan 

naar reeën, otters, ijs- en andere vogels. Meer in formatie vind je hier                  

“Zonnedauw, orchissen, gentiaan, vlinders, libellen en meer” 
Op zaterdag 11 juli 2020 gaan we in een uniek, gesloten natuurgebied 

fotograferen. Een parel op de Veluwe! Er is hier echt te veel vast te leggen 

op één dag. We beginnen vroeg! Meer informatie vind je hier 

Workshop “Wilde bloemen, (ijs)-vogels, vlinders en meer” 
Fotograferen in een natuurtuin op zaterdag 25 juli 2020, een onbekende 

parel op de Veluwe. Je vind er vele bloeiende bloemen, die ook weer veel 

vlinders en libellen aantrekken. De ijsvogel is een regelmatige bezoeker. 

Mogelijk gaan we op 2 locaties fotograferen! Meer informatie vind je hier 

 

 

https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/workshop-macrofotografie-libellen-vlinders-bloemen-en-water-in-de-gelderse-vallei/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/workshop-macrofotografie-wilde-bloemen-vlinders-en-meer/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/wildfotografie-op-de-asselse-heide-en-vliegend-hert/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/workshop-macrofotografie-en-avondtocht-volle-maan-de-wieden/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/fotograferen-op-heihoef-gesloten-gebied/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/workshop-macrofotografie-wilde-bloemen-vlinders-en-meer/


 

 

 

  

 NIEUW!  

Workshop XXL “(IJs)vogels fotograferen vanuit een hut” 
Een gloednieuwe workshop, op zondag 26 juli 2020 in het hoge noorden 

geef ik een workshops vogelfotografie waarbij we gebruik maken van vier 

fotohutten. We zullen elke twee uur rouleren, zodat iedereen optimaal 

gebruik kan maken van alle mogelijkheden. Er zullen niet meer dan 2 

deelnemers per hut fotograferen. De workshop duurt langer dan normaal: 

we beginnen om 07.00 uur en gaan door tot 17.00 uur. Voor de inwendige 

mens zorg ik uiteraard! De kosten zijn 92,50 euro voor leden van NM en 

97,50 voor niet-leden (incl. hut huur, koffie/thee, snack en lunch) 

Augustus 2020 NIEUW!  

Workshop XXL “(IJs)vogels fotograferen vanuit een hut” 
Een gloednieuwe workshop, op zaterdag 22 augustus 2020 in het hoge 

noorden geef ik een workshops vogelfotografie waarbij we gebruik maken 

van vier fotohutten. We zullen elke twee uur rouleren, zodat iedereen 

optimaal gebruik kan maken van alle mogelijkheden. Er zullen niet meer dan 

2 deelnemers per hut fotograferen. De workshop duurt langer dan normaal: 

we beginnen om 07.00 uur en gaan door tot 17.00 uur. Voor de inwendige 

mens zorg ik uiteraard! De kosten zijn 92,50 euro voor leden van NM en 

97,50 voor niet-leden (incl. hut huur, koffie/thee, snack en lunch) 

 

Cursussen die beginnen in juni en juli 2020 

2-daagse Cursus “Wildfotografie in theorie en praktijk”  
Op zaterdag 6 juni en 4 juli 2020 geef ik weer een cursus wildfotografie 

i.s.m. een sporendeskundige. Boeiend en uiterst leerzaam. De tweede dag is 

volledig praktijk. Meer in formatie vind je hier              

3-daagse cursus “Creatieve fotografie: meer dan een trucje” 
Op zaterdag 20 juni, 18 juli en 8 augustus 2020 gaan we in drie  prachtige  

natuurgebieden, met drie verschillende fotodisciplines creatief 

fotograferen. Macrofotografie, landschapsfotografie, en wildfotografie zijn 

de disciplines, de keuze is aan de cursist. Meer informatie vind je hier 

 

 

https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/twee-daagse-cursus-wildfotografie-in-theorie-en-praktijk/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/creatieve-fotografie-veel-meer-dan-een-trucje/


 

 

Cursussen die beginnen in augustus 2020 

 

  

 

3-daagse cursus “Tussen perfect standaard en de uitersten” 
Fotograferen is schrijven met licht. Een goede kennis van belichting is dus 

essentieel. Maar als de standaard er goed in zit, wil je meer, wil je ook gave 

foto’s kunnen maken in bijvoorbeeld highkey en lowkey. De uitersten dus. 

Op zaterdagen 1 augustus, 19 september (bronst!) en 31 oktober 2020 (op 

’t water tot zonsondergang).  Drie prachtige locaties, drie verschillende 

tijden op de dag en verschillende seizoenen.  Meer informatie vind je hier  

 

3-daagse macrocursus “Een wereld in een wereld vastleggen” 
Op zaterdag 15 augustus, 5 september en 3 oktober 2020 geef ik de cursus 

macro- én close-upfotografie, met alle schoonheden uit de zomer en de 

paddenstoelen zullen zeker niet ontbreken. Meer informatie vind je hier 

3-daagse cursus landschapsfotografie  
Als je door de bomen het bos niet meer ziet, is dit een goede cursus voor 

jou. Op elke vakantie maak je ze zeker, landschapsfoto. Niet makkelijk om 

een echt aansprekende foto te maken. Op 16 augustus, 17 oktober en 14 

november 2020 werken we op drie prachtige locaties, met drie 

verschillende landschapstypen. Meer informatie vind je hier 

2-Daagse cursus “Compositie, Creativiteit en Licht 
Drie ongelofelijke belangrijke elementen voor een goede foto en we gaan er 

intensief mee aan de slag op zaterdag 22 augustus en 24 oktober 2020. Een 

superleuke en boeiende cursus! Meer informatie vind je hier  

4-daagse basiscursus natuurfotografie  
Op zaterdag 29 augustus, 12 en 26 september (bronst!!) en 10 oktober 

2020 geef ik deze boeiende en zeer leerzame cursus. Na deze cursus kun 

je elke discipline kiezen om verder te gaan! Een geweldige balans tussen 

theorie (in de ochtend) die we vervolgens gaan oefenen in de praktijk in de 

minddag. Meer informatie vind je hier 

 

 

 

https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/tussen-perfect-standaard-en-de-uitersten-masterclass-belichting/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/cursus-macro-en-close-up-fotografie/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/verdiepingscursus-landschapsfotografie-als-bomen-bos-meer-ziet/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/compositie-licht-en-creativiteit/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/basis-cursus-natuurfotografie/


 

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/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. I.v.m. de coronacrisis is ‘t aantal deelnemers soms minder; 

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 een andere datum gekozen. Dit kan soms pas kort voor de 
aanvang van de cursus of workshop worden beslist. Er is geen restitutie. 
 
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 is mogelijk. 

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

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). DIT KAN OOK AL IN MEI 2020! 

Cadeaubon: Er is een cadeaubon beschikbaar met een waarde vanaf 20 euro. 
 
Wil je geen Nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur me dan ‘n email met je naam 
naar yvonnevandermey@outlook.com ? Ik schrijf je dan direct uit op de lijst.  
 

Ik wens je een heerlijke rest van de lente en een prachtige zomer toe en wie 
weet zien wel elkaar snel.  Blijf in elk geval gezond! 

Hartelijke groet, Yvonne 

Yvonne van der Mey Wildlife Photography                Twitter: @YvonnevanderMey 

Schapendrift 170, 8075 BA Elspeet                               Facebook: Yvonne van der Mey 
Telefoon 0577-491343 
Mobiel. 06-10172093  

yvonnevandermey@outlook.com                                 Instagram: Yvonne van der Mey 

www.yvonnevandermey.nl 

De gehele inhoud van deze nieuwsbrief is auteursrechtelijk beschermd. 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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