
 

 

                                                                               Elspeet,  25 oktober 2021 

  
Hallo allemaal, 

Ik ben blij weer een Nieuwsbrief en nieuwe agenda aan jullie toe te kunnen 

sturen. Met diverse workshops, een cursus en een geweldig fotoweekend. 

Het programma in deze Nieuwsbrief loopt vanaf oktober. We zitten inmiddels 

midden in de herfst. Eind augustus leek het paddenstoelen seizoen al te 

beginnen, maar een groot deel van september was erg droog. De paddo’s gingen 

weer in rust. Maar het heeft inmiddels een paar keer flink geregend en er 

komt nog meer en lijkt een best mooi paddenstoelen seizoen te worden. In 

november gaan we tijdens een boeiend fotoweekend in Zuid-Limburg en België 

uitgebreid van de herfstsferen genieten in een geweldig bosgebied met 

beekjes en veel wild, met macro en landschapsfotografie en ook creatieve en 

wildfotografie krijgen ruimschoots aandacht.  

Fotoweekend 5 t/m 8 november 2021 in Z. Limburg/België 
Op 5 november 2021 begint er een geweldig leuke en leerzame foto-trip. 

Tijdens dit lange weekend ben je 3 dagen intensief bezig met diverse 

disciplines van natuurfotografie. Macro en close-up, wildfotografie (zowel vrij 

levend als in wildpark), landschappen en creatieve fotografie. De 

accommodatie is uniek: een bijgebouw van een 12e -eeuws kasteel op de grens 

met Belgje, in Sippenaeken. De laatste ochtend serveert de kasteelvrouwe 

een speciaal ontbijt voor ons in de ridderzaal van het kasteel! Een weekend 

lang bezig zijn met fotografie is een echte boost voor je kennis en 

vaardigheden.  

De accommodatie is op basis van mooie, comfortabele 2-persoonskamers. We 

zullen bij zonsop- en/of zonsondergang nabij een dassenbouw verblijven en 

proberen deze prachtige dieren vast te leggen. We bezoeken een wildpark in 

Duitsland waar we wolf, lynx, wilde kat, edelherten en meer dieren zullen 

fotograferen. We brengen veel tijd door in het hoogst gelegen en langste bos 

van Nederland, o.a. beroemd om zijn populatie wilde katten. Maar ook 

fotogenieke kronkelende paden, oude bomen, een beek, paddenstoelen, 

herfstkleuren en adembenemend uitzicht zijn onderwerpen waar we mee 

bezig gaan. Kortom: we zullen ons niet vervelen! Data: 5 november (namiddag) 

– 8 november (eind ochtend) 2021. Locatie: Sippenaeken. Kosten: 385 euro pp 

voor leden NM, 395 euro pp voor niet-leden (incl. 3x diner, 2x lunch, 2x ontbijt 

+ het speciale ontbijt in het kasteel, 3 overnachtingen en entree wildpark).  

Er zijn nu nog 3 plaatsen vrij! 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Oktober…. 
Workshop “Magische sfeer in ‘t bos van de dansende bomen” 
Vanaf zonsopgang (die nog comfortabel laat om 08.30 uur is) op zaterdag 30 

oktober 2021 gaan we de magie van de herfst beleven zoals dat op maar 

weinig plekken in Nederland kan. Op de Veluwe in het bijna oudste bos van 

Nederland. We eindigen in het atelier in Elspeet, waar onder het genot van 

een kopje verse soep comfortabel en warm een aantal foto’s besproken wordt.  

Aanvang 08.15 uur -  einde 15.00 uur, kosten 72,50 voor leden van NM en 

77,50 euro voor niet-leden (incl. koffie/thee, lunch en soep); 

November…. 
Workshop “Wolf, otter, lynx en veel meer wild in de herfst” 
Op zondag 21 november 2021 gaan we de magie van Europese wilde dieren in 

de herfst beleven in een prachtig wildpark, net over de grens in Duitsland. 

De dieren leven in een natuurlijke omgeving, hebben een mooie dikke 

wintervacht nu en we moeten ook regelmatig best moeite doen om ze goed 

voor de camera te krijgen. Ook de herfst is daar in alle facetten te beleven 

en vast te leggen. Vele (water)vogels zijn er in vrijheid te fotograferen.   

Aanvang 10.00 uur -  einde 16.00 uur, kosten 72,50 voor leden van NM en 

77,50 euro voor niet-leden (incl. koffie/thee en lunch). De entree is niet 

inbegrepen en moet ter plekke contant worden voldaan. 

Workshop “Herfstsferen met water: oerbos en sprengen” 

Vanaf zonsopgang (rond 08.15 uur) op zondag 28 november 2021 gaan we de 

herfst vastleggen met veel water, op twee verschillende locaties, rondom 

Apeldoorn. Op de Veluwe het laatste oerbos van Nederland, nu nieuwe 

wildernis en een deel van het kroondomein. Macrofotografie, sferen, 

landschappen en mogelijk wild. Aanvang 08.00 uur -  einde 15.00 uur, kosten 

72,50 leden van NM en 77,50 euro niet-leden (incl. koffie/thee en lunch); 

December…. 
Workshop “vogels in vlucht, actie en strandfotografie” 
Zaterdag 4 december 2021. Een van de lastigste disciplines van natuur 

fotografie is wel het vastleggen van vogels in vlucht. Het kost moeite en tijd 

aan training om dit goed onder de knie te krijgen.  Die dag wordt alle aandacht 

gegeven aan deze vorm van fotografie en aan andere vormen van beweging 

vastleggen.  Locatie: Callantsoog. Aanvang 09.00 uur -  einde 16.00 uur, kosten 

72,50 leden van NM en 77,50 euro niet-leden (incl. koffie/thee en lunch); 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Workshop “Vlinders, orchideeën en meer in kerstsfeer” 
Op zaterdag 11 december 2021 geef ik een bijzondere workshop: een echt 

dagje uit, in een bijzondere omgeving vol kleur, dieren, vogels, vlinders en 

kerstsfeer in de Orchideeënhoeve. Macro en close-up en alle ruimte voor 

creatieve fotografie. Tijden: 09.30 uur – 15.00 uur. Kosten: 95 euro 

inclusief entree, koffie en lunch in de horeca aldaar! Locatie: Luttelgeest. 

Workshop “fotograferen en werken met RAW” 
Op zaterdag 18 december 2021 wordt deze uiterst belangrijke materie 

behandeld in een workshop. Het maken van een RAW foto betekent dat je 

zonder bewerking van de camera software, een foto maakt zoals jij wilt. De 

workshop wordt gegeven in het atelier in de Leuvenumse bossen. Aanvang 

10.00 uur – einde 16.00 uur. Kosten 72,50 leden van NM en 77,50 euro niet-

leden (incl. koffie/thee, lunch en workshopmap); 

                         ____________________________ 

Cursussen in november 2021en vanaf januari 2022 

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 zaterdagen 13 november en 27 november 2021. 

Compositie is je sterkste troef voor een oogverblindend mooie foto, 

onafhankelijk van de prijs van je camera. Werken met het natuurlijke licht 

een tweede must. En creativiteit is een eigenschap die wakker gemaakt 

moet worden. Een superleuke en boeiende cursus, waar veel met opdrachten 

ter plekke gewerkt wordt! Locatie is atelier in de Leuvenumse bossen. 

Aanvang: 09.15 uur -  einde rond 17.00 uur. Kosten 160 euro leden NM en 

170 euro niet-leden (incl. koffie/thee, lunches en boek); Nog 3 plekken vrij 

4-daagse basiscursus natuurfotografie  
Op zaterdag 15 en 29 januari,  12 februari en 5 maart 2022 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 middag. Want 

een goede foto maak je in het veld, niet achter de computer. De camera 

moet instelbaar zijn, dus niet persé een spiegelreflex camera. De cursus 

dagen beginnen steeds in het atelier in de Leuvenumse bossen. Kosten 295 

euro leden NM en 305 euro niet-leden (incl. koffie/thee, lunches, boek); 

                            

 

 

 



 

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/maandleden!  

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 een andere datum gekozen. Dit kan soms pas kort voor de 
aanvang van de cursus of workshop worden beslist. Er vind geen restitutie plaats. 
 
Workshop met een eigen gezelschap: Met een eigen groep een workshop houden, 
op een locatie in overleg is mogelijk, met vier deelnemers of meer. Grotere groepen 
dan acht personen is dan 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)! 

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 herfst toe en misschien zien we 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 

 

 

Tekst en beeld van deze nieuwsbrief zijn auteursrechtelijk beschermd. Inhoud mag niet gebruikt worden 
in enige vorm tenzij de auteur daar vooraf uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft  verleend.  
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