
 

   

 

                                                                               Elspeet,  22 mei 2022 

  
Hallo allemaal, 

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

sturen, met niet minder dan 10 workshops (tot en met augustus), vier 

cursussen en een geweldig fotoweekend in juni. 

We zijn inmiddels midden in de lente beland en wat is het weer genieten! 

Warmte, zonlicht en vooral kleur! Bij ons zijn deze week pas de eerste 

wildzwijn biggetjes gezien  en de eerste reekalfjes zijn al gespot. Elk moment 

kunnen de edelhertkalfjes geboren worden. In juni gaan we tijdens een 

geweldig fotoweekend in Groningen uitgebreid van de zomer genieten en van 

alle schoonheid die daar bij hoort. Een geweldig bosgebied met beekjes en de 

mooiste eiken van Nederland, veel wild, heel veel macro (weidebeek, 

bosbeekjuffers en vlinders) en landschapsfotografie. En een hele dag ijs- en 

andere vogels fotograferen in een bekend natuurgebied die in een nieuw jasje 

gestoken is! 

Fotoweekend 17 t/m 20 juni 2022 in de provincie Groningen  

“IJsvogels, prachtig landschap, water en veel macro”      Van 

vrijdagmiddag tot maandagochtend op een heerlijk relaxte manier bezig zijn 

met fotograferen. Vogels, wild, landschappen, macrofotografie, creatieve 

fotografie… alles komt aan bod. In een provincie waarbij je misschien niet 

direct aan veel natuur denkt. Maar die dat zeker wel heeft! Een hele dag 

fotograferen rondom een groot ven waar inmiddels vijf fotohutten staan. 

Het hoofddoel zijn de ijsvogels, maar de groene specht, geelgors en vele 

andere soorten zijn ook prachtig vast te leggen. Verder is er heel veel aan 

macro onderwerpen vast te leggen. We gaan zeker op pad om de mooie 

zonsop- en ondergangen vast te leggen. Een riviertje met vlinders, libellen en 

de mooiste eiken langs kronkelige paden. Schotse Hooglanders, 

schaapskudde en veel meer. Er wordt nog gewerkt aan de mogelijkheid om 

bij zonsopgang met een boot op pad te gaan. Maar vervelen zullen we ons 

zeker niet! 

Steeds worden de deelnemers door middel van PowerPoints voorbereid op de 

diverse foto disciplines. Ook bespreken we steeds de gemaakte foto’s. 

We logeren 3 nachten in een mooie vrijstaande boerderij (de reeën lopen 

vaak in de achtertuin) op basis van 2-persoonskamers. Er is ook een sauna. 

Alle maaltijden worden vers thuis bereid. De kosten zijn 375 euro per 

persoon, inclusief 3 overnachtingen, 3x diner, 2x lunch, 3x ontbijt, fotohut 

huur, koffie/thee en snacks tussendoor.  

 

 

 

 



 

   

 

 

  

 

Mei…. 
Workshop “Reeën, ochtendsfeer, vlinders, libellen en bloemen” 

Vanaf zonsopgang op donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag) gaan we de 

zonsopgang in de Wieden beleven en vastleggen. Eerst op het water, voor de 

sferen, de waterlelies, zwanen en reeën. Daarna heerlijk struinen in één van 

de prachtige natuurgebieden in de Wieden. Een geweldige plek voor 

natuurfotografie! Aanvang 05.30 uur -  einde 12.30 uur, kosten 95 euro pp 

(incl. koffie/thee, lunch en boot huur); 

Juni…. 
Workshop “Libellen, vlinders, reeënbronst en water”  
Op zaterdag 4 juni 2022 beginnen we vroeg in de omgeving van Amersfoort, 

in een schitterend natuurgebied in de Gelderse Vallei, met een meanderende 

rivier waarlangs vele weide- en bosbeekjuffers hun plek hebben gevonden. Er 

leven veel reeën, die in deze tijd de bronst beleven. Er is een goede kans om 

tijdens de workshop een ringslang te ontmoeten en vast te leggen. Een 

aanrader als je van macro-wild-landschapsfotografie houdt! Tijden: 06.30 

uur – 13.00 uur. Kosten: 72,50 leden van NM en 77,50 euro niet-leden (incl. 

koffie/thee, lunch) Locatie: nabij Amersfoort. 

Workshop “Bevers, vogels en heel veel macrofotografie” 
Op maandag 6 juni 2022 beginnen bij zonsopgang nabij Almere, waar we met 

onze bekende bevergids deze prachtige dieren hopen vast te leggen. In dit 

gebied is ook een futenkolonie waar we een poosje zullen doorbrengen. 

IJsvogels worden er vaak gezien en later die ochtend gaan we vanuit een 

fotohut fotograferen waar de zeearend regelmatig wordt vastgelegd. Er 

zijn daar zoveel bloemen en insecten om te fotograferen, dat het moeilijk is 

om een keuze te maken. Aanvang 05.45 uur -  einde 13.00 uur, kosten 72,50 

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

Workshop “Zonnedauw, orchissen en veel mooie insecten” 
Op zondag 12 juni 2022 beginnen we vroeg nabij de Veluwemeerkust. Een 

prachtig natuurgebied met schraal grasland waar liefhebbers van macro 

fotografie meer dan blij zullen worden. Een deel van de tijd zullen we ook 

fotograferen in een normaal gesloten gebied, waar zonnedauw en 

orchideeën bloeien. Vele vlinders, libellen en andere macro fotomodellen 

zijn daar om vastgelegd te worden. We beginnen  vroeg om van het mooie 

licht te profiteren. Aanvang 07.00 uur -  einde 13.30 uur, kosten 72,50 

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

 



 

   

 

 

 

 

 

  

 

Workshop “Wild, vliegend hert en veel meer” 
Op zaterdag 25 juni 2022 geef ik een al jaren terugkerende workshop: vanaf 

half zes fotograferen in een bijzondere omgeving met veel wild, prachtige 

oude bomen, heide, vol kleur en mooie landschappen. We gaan op zoek met 

gids naar het vliegend hert (grootste kever in Europa) in het Kroondomein. 

Tijden: 05.30 uur – 13.00 uur. Kosten: 72,50 leden van NM en 77,50 euro 

niet-leden (incl. koffie/thee, lunch en gids) Locatie: nabij Apeldoorn; 

Juli…. 
Workshop “Siberische eekhoorntjes” (Nieuw!) 
Op zaterdag 2 juli 2022 gaan we met een kleine groep fotografen op zoek 

naar deze kleine acrobaatjes in een gebied in Noord-Brabant. Ze zijn niet 

schuw, heel nieuwsgierig en buitengewoon fotogeniek. Tijden: 07.30 uur – 

13.00 uur. Kosten: 72,50 leden van NM en 77,50 euro niet-leden (incl. 

koffie/thee, lunch) Locatie: nabij Tilburg; 

“Macromagie in de polder en zonsondergang in de Wieden”  
Op zaterdag 9 juli 2022 beginnen we pas in de middag in de omgeving van 

Zwolle, in een van de schitterende natuurgebieden daar. En we gaan door 

totdat de dag teneinde is, vanaf 19.00 uur varen we de Wieden in. We gaan 

voor de sferen, de waterlelies, zwanen en andere vogels en reeën. Deze 

workshop is een aanrader als je van macro-wild-landschapsfotografie houdt! 

Tijden: 15.30 uur – 22.00 uur. Kosten: 95 euro (incl. koffie/thee, lichte 

avond maaltijd en boot) Locatie: nabij Zwolle. 

Workshop XL “IJs- en andere vogels en macrofotografie”  
Op zaterdag 16 juli 2022 geef ik deze boeiende workshop, vanuit vier 

fotohutten rond een prachtige waterplas, vanaf 07.00 uur. Een unieke kans 

om de prachtige ijsvogels in alle rust vast te leggen. Vele andere soorten 

vogels laten zich daar ook goed vastleggen. Maximaal twee fotografen per 

hut en er wordt gerouleerd zodat iedereen van elke hut en het licht kan 

profiteren. Op het terrein zijn vele bloemen, vlinders en andere insecten 

aanwezig om vast te leggen aan het einde van de middag als je dat wilt. 

Tijden: 07.00 uur – 17.00 uur. Kosten: 95 euro (incl. koffie/thee, lunch, 

huur hut) Locatie: nabij Veendam. 

                          

 

 

 



 

   

Augustus…. 

Workshop “Boomkikkers, een rivier, libellen en veel meer”  
Op zaterdag 6 augustus 2022 geef ik een boeiende workshop op een bijzondere locatie 

in de omgeving van Neede (Achterhoek): vanaf half zes fotograferen in een bijzondere 

omgeving vol kleur, wild, landschappen en we gaan op zoek naar de prachtige boomkikker, 

een bijna niet-Nederlands aandoend kikkertje. Langs de rivier zijn er altijd vlinders, 

libellen en juffers te vinden Tijden: 05.30 uur – 13.00 uur. Kosten: 72,50 leden van NM 

en 77,50 euro niet-leden (incl. koffie/thee, lunch en gids) Locatie: nabij Apeldoorn; 

Workshop XL “IJs- en andere vogels en macrofotografie”  
Op zaterdag 20 augustus 2022 geef ik deze boeiende workshop, vanuit 4 fotohutten 

rond een prachtige waterplas, vanaf 07.00 uur. Een unieke kans om de prachtige 

ijsvogels in alle rust vast te leggen. Vele andere soorten vogels laten zich daar ook goed 

vastleggen. Max. 2 fotografen per hut. Op het terrein zijn vele bloemen, vlinders en 

andere insecten aanwezig om vast te leggen aan het einde van de middag. Tijden: 07.00 

uur – 17.00 uur. Kosten: 95 euro (incl. koffie/thee, lunch, huur hut) Locatie: Veendam; 

                       ____________________________ 

Cursussen augustus tot en met december 2022 
2-Daagse cursus “Van toeval tot creatie” op zaterdag 13 en 27 augustus 
Komt dit je bekend voor? Je bladert door je foto’s ineens springt er eentje in het oog. 

Die foto, dat sfeertje dat is wat je graag wilde. Vaak is het een toevalstreffer. Leuk, 

maar nog veel leuker is het als je begrijpt hoe die foto tot stand gekomen is. Als je 

een beeld kunt laten ontstaan waar jij blij mee bent. Jouw creatie dus! Een geweldig 

leuke uitdaging! Locatie 1e dag is atelier in de Leuvenumse bossen (Elspeet) en 

een natuurgebied dichtbij. De 2e dag begint in de middag en duurt tot 

zonsondergang in de Wieden (nabij Zwolle) vanuit een grote, stabiele boot voor onze 

groep met schipper. Kosten 195 euro leden NM en 210 euro niet-leden (incl. 

koffie/thee, lunches, entree, boothuur en boek);  

Vierdaagse basiscursus natuurfotografie  
Op zaterdag 03 en 17 september,  1 en 8 oktober 2022 geef ik deze boeiende en zeer 

leerzame cursus. Een solide basis voor elke fotodiscipline. Een geweldige balans tussen 

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

hoe je zelf controle krijgt over het fotograferen, in plaats van afhankelijk te zijn van 

de omstandigheden. Leren werken met de belichting (diafragma, sluitertijd, ISO-

waarden, belichtingsmetingen) met compositie en het verhaal in de foto, met het 

natuurlijke licht, de kleuren (witbalans) 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, cursusboek); 



 

   

 

3-Daagse cursus “Een wereld in een wereld” macro & closeup fotografie 
In drie dagen deze boeiende en uitdagende fotodiscipline onder de knie krijgen in hét 

seizoen voor macrofotografie op zondag 11 september en zaterdagen 24 september en 22 

oktober 2022. Een seizoen waar in het begin nog gewerkt kan worden met de mooie zomers 

onderwerpen (bloemen, vlinders etc.) en later met de sterren van de herfst: de 

paddenstoelen. Een superleuke en boeiende gevorderde cursus, waar veel met opdrachten 

ter plekke gewerkt wordt! Locatie is atelier in de Leuvenumse bossen. Kosten 225 euro 

leden NM en 240 euro niet-leden (incl. koffie/thee, alle lunches en cursusboek);  

 

 

Twee daagse cursus “Wildfotografie in theorie en praktijk” 
Drie ongelofelijke belangrijke elementen voor een goede foto en we gaan er intensief mee 

aan de slag op zaterdag 28 oktober en zondag 13 november 2022. Wildfotografie is één 

van de meest geliefde maar ook één van de moeilijkstee disciplines binnen natuur 

fotografie. Er komt veel bij kijken om een echt aansprekende wildfoto te maken. Wild in 

Nederland is best 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. 

Daarom is er in deze cursus ook een sporendeskundige die zijn kennis overdraagt. Als 

natuurfotograaf moet je heel snel en heel goed kunnen reageren op de steeds wisselende 

omstandigheden en belichting. In deze cursus gaan we in op alle belangrijke facetten, leer je 

de do’s en don’ts in theorie en praktijk. Van “het vinden” van wild tot het vastleggen van “het 

moment”. Locatie dag 1 is atelier in de Leuvenumse bossen en een nabij gelegen 

natuurgebied. Locatie dag 2 is een wildpark net over de grens (wolf, lynx etc).  

Kosten 175 euro leden NM en 195 euro niet-leden (incl. koffie/thee, lunches, entrees en 

boek); 

 

Twee 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 5 november en zondag 20 november 2022. 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);  

 

                          



 

   

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 lente en begin zomer toe en wie weet 
zien wel elkaar snel.   

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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