
Yvonne van der Mey Wildlife Photography 

Nieuwsbrief 2/2014 

Elspeet, 16 juni  2014 

Hallo allemaal,                                      

Wat een apart eerste deel van het jaar hebben we gehad!  Paddenstoelen staan nu naast 

Zonnedauw alsof dat heel normaal is. Alles was zó vroeg dit jaar, met als gevolg dat nu al 

weer veel onderwerpen “oud nieuws” zijn. Maar gelukkig is er nog steeds veel moois  

om te fotograferen. Met enkele aanpassingen is het programma t/m december 2014 

klaar,  een agenda  met een heel gevarieerd en boeiend aanbod. 

Alle workshops, cursussen en trips worden uitgebreid op de website beschreven!!! 

- NIEUWS - NIEUWS – NIEUWS - NIEUWS- NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS -   

NIEUW! Katten goed fotograferen: 22 juni workshop met MainCoone (ook kittens) 

Unieke kans om met kattenfotografie  goed te oefenen. Veel tips en praktische adviezen. 

Er wordt voornamelijk buiten gefotografeerd. Volwassen katers en poezen en een aantal 

kittens. Kosten 80 euro incl. koffie/thee, lunch en workshopmap             (nog 3 plekken)   

 

NIEUW! Fotoweekend Z.-Limburg 27 t/m 30 juni: “Klaprozen, Boomkikkers en meer”  

Er is weer een fotoweekend gepland, nu eens in de zomer. Het gaat deze keer over 

glooiende heuvels, beekjes en rivieren, reeën en met een gids gaan we naar de 

Boomkikkers!!, klaprozen, vlinders, libellen: ofwel we gaan naar Zuid-Limburg. Een 

stukje buitenland in Nederland. Nog 3 plekken vrij!    Zie pagina 3 van deze Nieuwsbrief 

 

Terugkomdag 5 juli 2014: Uitsluitend voor diegenen die ooit een cursus bij mij volgde! 

Jaarlijks terugkerend evenement: cursisten die elkaar leren kennen of elkaar weer 

terugzien. Veel foto’s met elkaar bekijken, een Afrikaanse braai, een boeiende 

fotolocatie (die altijd een verrassing is), soms door het weer heel vroeg beginnen maar 

altijd beregezellig! Kosten: 55 euro, incl. Afrikaanse braai, koffie/thee en fris.  

                                                                                                                         

NIEUW! Ankeveen 19 juli: Reeënbronst, vogels, libellen en een prachtige landschap 

Op zaterdag 19 juli varen we zeer vroeg, o.l.v. een boswachter van Natuurmonumenten 

met een boot, de Ankeveense Plassen in. Dán hopen we het hoogtepunt van de 

Reeënbronst mee te maken. Later wordt vanuit een vogel hut/scherm gefotografeerd. 

Verder wordt er veel macrofotografie beoefend. Kosten incl. lunch, koffie/thee, 

boottocht en workshopmap: 90 euro leden NM en 95 euro voor niet-leden.    

 

NIEUW! 26 juli: Workshop “Going with the flow” Fotograferen vanuit je gevoel   

Het is zoals ik zelf werk: niet vanuit je hoofd, maar vanuit je gevoel. Niet iedereen voelt 

zich hierdoor aangesproken en dat is prima. Het is wel aan te raden om de techniek van 

fotografie redelijk te kennen. Er zal voornamelijk macro- en close-upfotografie gedaan 

worden, met volledige vrijheid in de te kiezen onderwerpen. De locatie is op de Veluwe. 

Max. 6 deelnemers. Kosten zijn 75 euro p.p., inclusief lunch, koffie/thee en 

tussendoortje. 
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Wist je trouwens dat……….. 
 Er een cadeaubon beschikbaar is vanaf 20 euro 

 Er van de van de meeste foto’s een afdruk of canvas gemaakt kan 

worden 

 Er maatwerk geleverd wordt, zoals privéworkshop, trip of  speciale 

lezing 

 Er van een groot aantal foto’s exclusieve postkaarten gemaakt zijn 

 Je met een eigen groep zelf een datum kunt bepalen voor een 

workshop 

NIEUW! 3 aug.  Horsterwold: Konikspaarden, Reeën, Damherten, Libellen en Vlinders  

We gaan fotograferen in het grootste loofbos van Nederland en laten ons verrassen door 

alles wat dit unieke natuurgebied te bieden heeft. Waarschijnlijk zijn er al diverse 

soorten paddenstoelen te vinden  in die tijd maar er bloeit nog genoeg om ook Libellen 

en Vlinders aan te trekken. In dit gebied leven veel eekhoorns  en ook de Bever!                                                                                                       

 

9 augustus “Volle maan boven de Wieden-Weerribben per boot”, een late workshop 

Deze workshop beginnen we in één van de nabijgelegen natuurgebieden van de Wieden. 

We beginnen in ‘t Voorsterbos aan ‘t begin van de middag met paddenstoelen, 

Amfibieën en de waterwerken. Einde van de middag genieten we op locatie van een 

lichte avondmaaltijd. Daarna gaan we per boot, met onze eigen schipper Ferdinand, de 

Wieden in en laten we ons verrassen door alle schoonheid van dit gebied. Vele soorten 

vogels, reeën, libellen, bloeiende waterplanten, hopelijk mooie zonsondergang én  Volle 

Maan!!  

 

14 september: Fotoshoot met je eigen (of een leen) hond in de Soesterduinen! 

Wederom in samenwerking met Connie Berendsen (Hondenschool Puppy’s Place) wordt 

er voor de 4
e
 keer inmiddels deze unieke workshop gehouden. Theorie in Nijkerkerveen 

                                                                                                       

Op 17 september in het Aardhuis en op 24 september in de Leuvenumse Bossen:  

Workshops “edelhertenbronst” en herfstsferen!   Meer informatie op de website!                   

Op  4, 8 en 12 oktober zijn er drie workshops die in het teken van de herfst staan: 

Op 4 oktober: herfstsfeer paddenstoelen en Dansende Bomen in het Speulderbos; 

Op 8 oktober: Paddenstoelen en herfstsfeer rondom de Hierdense Beek (Veluwe); 

Op 12 oktober: Herfstsfeer op de zandverstuiving het Hulshorsterzand (Veluwe); 

 

De schoonheid van de Amsterdamse Waterleiding Duinen vastleggen in de herfst! 

Op woensdag 22 oktober 2014 gaan we weer fotograferen in het AWD, onder leiding 

van onze “gids” Peter. Damhertenbronst, paddenstoelen en vossen!                

Data van alle cursussen in het najaar zijn bekend! 

De data voor de nieuwe Basiscursus, de gevorderde cursussen Macro- en close-up en 

Compositie, Creativiteit en Licht zijn gepland vanaf september. Zie pagina 4 Nieuwsbrief 

 

Fotoweekend naar Terschelling: vrijdag 7 t/m maandag 10 november 2014 
Een lang weekend alleen maar bezig zijn met fotograferen, waarin alle disciplines van 

natuurfotografie aan de orde komen. Oergezellig en een echte boost voor je 

fotografische kennis en vaardigheden.                             Zie pag. 3 Nieuwsbrief en website 
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NIEUW - Fotoweekend in Limburg: “1001 Klaprozen, boomkikkers en prachtig landschap”  

Eén van de best bewaarde geheimen van Limburg: een landschap, op zich al prachtig en uniek te 

noemen, veranderd in juni/juli in een gloeiend rood pad van Klaprozen. De glooiende heuvels met 

prachtige oude bossen, beken, rivier, reeën en vele vogelsoorten. We gaan met een gids naar een 

gebied met Boomkikkers!, er is een schat aan libellen, waterjuffers en vlinders, (waaronder de 

zeldzame Koninginnepage) en een unieke bijna buitenlandse sfeer. We verblijven in een prachtige 

oude boerderij,  met uitzicht op natuurgebied Onderste Bos en ik zorg zelf weer voor de catering (3 

maaltijden per dag). Dit weekend is geschikt voor fotografen van alle niveaus. Vanwege de zomerse 

temperaturen en lange dagen zal er een “siësta” ingelast worden voor diegenen die dat willen. We 

zullen wel steeds zoveel mogelijk genieten van de gouden uren, zowel vroeg in de ochtend als begin 

van de avond! Kosten: 295 euro p.p. Incl. accommodatie, maaltijden en gids (nog 3 plaatsen vrij) 

Fotoweekend op Terschelling: “strand, landschap, vogels, sferen, beweging en creativiteit” 

Twee jaar geleden voor het eerst een fotoweekend georganiseerd op dit schitterende natuureiland en 

dat werd een daverend succes. Nu gaan we in de herhaling: van vrijdagmiddag 7 november tot en met 

maandagochtend 9 november verblijven we in een ruime, gezellige en comfortabele woning op het 

eiland. Van hieruit zullen we naar alle delen van het eiland onze fototochten houden. Alle disciplines 

komen aan bod: landschappen, zonsop- en ondergangen, strandfotografie, vogelfotografie, macro- en 

close-upfotografie en creatief met alles wat we tegenkomen.  Uit ervaring weet ik dat na zolang 

intensief fotograferen, de kennis en vaardigheden van het fotograferen een enorme boost krijgen. 

Daarnaast is het altijd leuk en inspirerend om te zien hoe andere fotograferen omgaan met 

onderwerpen en omstandigheden. 

Kosten incl. accommodatie, fotobegeleiding en alle maaltijden 375 euro p.p., leden NM 350 euro    

                                                                                                                              Meer informatie op de website                                                                                                                                                   

                                                                       

  

De kosten, het aantal 

deelnemers, de tijden 

en beschrijving van 

de workshops staan 

op betreffende 

pagina op de website. 

Leden van 

Natuurmonumenten 

krijgen korting. Alle 

workshops zijn incl. 

lunch of 

avondmaaltijd, 

koffie/thee (hele dag) 

en workshopmap 

 

 

Workshops in juni 2014 
Zondag 22 juni  kattenfotografie “schoonheid van Main Coone”     (3 plaatsen) 

Woensdag 25 juni Workshop “Kroondomein en Vliegend Hert”         (VOL) 

Vrij. 27 t/m 29-30 juni Foto weekend Limburg “1001 Klaprozen”    (3 plaatsen)  

 

Workshops in juli 2014 
Woe 2 juli  Macrofotografie op Heihoef, Orchis en Zonnedauw         (VOL)  

Zat 5 juli Terugkomdag! Uitsluitend voor voormalige cursisten       (4 plaatsen) 

Zaterdag 19 juli “Ankeveense plassen, reeënbronst en vogel hut” (ook boot) 

Zat. 26 juli “Going with the Flow” (gev.) fotograferen vanuit je gevoel 

(NIEUW) 

 

Workshops in augustus 2014 
Zon. 3 aug. Landschap, damherten, vogels en macro in Horsterwold NIEUW 

Zat. 9 augustus Macro en vollemaantocht in de Wieden-Weerribben (boot) 

 

Workshops in september 2014 
Zon. 14 september  Fotoshoot met je eigen (of leen) hond         (6 plaatsen) 

Woe. 17 september “bronst van Edelhert” wildfotografie Aardhuis 

Woe. 24 september “bronst Edelhert en herfstsfeer ”Leuvenumse Bossen  

 

Workshops in oktober 2014  
Zaterdag 4 oktober Dansende bomen en paddenstoelen in het Speulderbos 

Woe. 8 oktober  Herfstsfeer en paddenstoelen rondom Hierdense beek 

Zondag 12 oktober  Herfst op de zandverstuiving Hulshorsterzand 

Woe 22 oktober  Damhertenbronst, paddenstoelen en vossen in AWD (gids) 

Workshops in november 2014  
7 t/m 10 november   Lang Fotoweekend Terschelling!!!!  

Workshops in december 2014  
Zat. 6 december “Vogels in vlucht, beweging en strandfotografie” Callantsoog 
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Cursusaanbod t/m november 2014 

Basiscursus natuurfotografie:  Basiscursus in een fantastisch seizoen! 

Een unieke 4-daagse fotocursus op de Veluwe. Niet alleen voor beginnende 

fotografen geschikt, maar voor iedereen die alle belangrijke kennis van fotografie 

nu eens helemaal duidelijk op een rijtje wil hebben. De compositie en de belichting 

wordt behandeld, en  elke knop op de camera wordt gebruikt op een begrijpelijke 

manier in theorie, en in de praktijk geoefend. Niet meer afhankelijk zijn van de 

omstandigheden, maar de situatie zelf onder controle hebben. En dat betekent 

veel meer plezier hebben van je hobby en apparatuur. In dit seizoen krijg je nog 

een stukje zomer mee, paddenstoelen en herfstsferen en de edelhertenbronst! 

Cursusdata: vier zaterdagen: 13 en 27  september, 18 oktober en 1 november 

2014  

Kosten: 270 euro voor leden Natuurmonumenten, en 290 euro voor niet-leden.  

Inclusief: koffie/thee, (hele dag), lunches en cursusmateriaal. Cursus is toegankelijk 

voor alle kennisniveaus, camera moet wel instelbaar zijn (diafragma/sluitertijd) 

 

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

een wereld in een wereld kennen door middel van deze verslavende discipline van 

natuurfotografie. Een 3-daagse cursus op de Veluwe in een geweldig seizoen voor 

macrofotografie. Paddenstoelen, insecten, bloemen, water en dauwdruppels: niets 

ontsnapt meer aan je aandacht en je camera.  

Cursusdata:  3 zaterdagen 20 september, 11 en 25 oktober 2014   

Kosten:  210 euro voor leden Natuurmonumenten, en 225 euro voor niet-leden.   

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

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

 

Compositie, Licht en Creativiteit: (voor wat gevorderde fotografen) Deze unieke 2-

daagse cursus behandelt drie zeer belangrijke onderwerpen in fotografie. De 

compositie, het zó belangrijke component van een goede foto. Het ontwikkelen 

van een gevoel voor creativiteit, dus unieke situaties leren herkennen en een eigen 

stijl leren ontwikkelen. Als laatste is goed gebruik maken van perspectief en het 

licht van essentieel belang om je foto een blikvanger te laten worden. In deze 

cursus worden al deze onderwerpen goed uitgelegd en getraind. De theorie van de 

ochtend, wordt ’s middags in de praktijk gebracht op 2 prachtige locaties op de 

Veluwe. Tijdens het praktijkdeel wordt veel gewerkt met uitdagende opdrachten. 

Cursusdata:   zaterdagen 15 en 29 november 2014 

Kosten:  140 euro voor leden Natuurmonumenten, niet leden betalen 150 euro.  

Inclusief: koffie en thee (hele dag) met iets lekkers erbij, lunches en 

cursusmateriaal. 

Kennisniveau:  gelijk aan Basiscursus. Camera moet wel handmatig instelbaar zijn. 
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Agenda workshops tot en met december 2014 in schema 

 

Agenda cursussen tot en met november 2014 in schema 

 

 

Zat. 21 juni 

Zon. 22 juni  NIEUW 

Woe. 25 juni 

27 t/m 29 - 30 juni  NIEUW 

Wild- en Macrofotografie in Kroondomein en Vliegend Hert     (VOL) 
Kattenfotografie “de schoonheid van Main Coone”        (3 plaatsen) 

Wild- en Macrofotografie in Kroondomein en Vliegend Hert     (VOL) 

Fotoweekend Z. Limburg: “klaprozen, en boomkikkers”  (3 plaatsen) 

 

Woe. 2 juli 

Zat. 5 juli 

Zat. 19 juli  NIEUW 

Zat. 26 juli  NIEUW 

Macrofotografie op Heihoef  “Orchissen en Zonnedauw”           (VOL) 

TERUGKOMDAG! Uitsluitend voor voormalig cursisten!  (4 plaatsen) 

Ankeveense Plassen “reeënbronst (boot) en vogelhut” (vroeg) 

 “Going with the Flow” fotograferen vanuit je gevoel   

 

Zon. 3 augustus NIEUW 

Zat. 9 augustus 

Landschap, vogels, damherten, reeën en macro in Horsterwold 

Late workshop “Wieden-Weerribben, volle maan”          (6 plaatsen) 

 

Zon. 14 september 

Woe. 17 september 

Woe. 24 september 

Fotoshoot met je eigen (of leen) hond in Soesterduinen (6 plaatsen) 

Bronst Edelherten, wildfotografie in het Aardhuis 

Bronst Edelherten en paddenstoelen in  Leuvenumse Bossen (vroeg!) 

 

Zat. 4 oktober 

Woe. 8 oktober 

Zon. 12 oktober 

Woe. 22 oktober 

Dansende bomen, paddenstoelen en herfstsfeer in Speulderbos 

Paddenstoelen en herfstsferen rondom de Hierdense Beek 

“Herfst op zandverstuiving Hulshorsterzand” Sferen en paddenstoelen 

Damhertenbronst, paddenstoelen en vossen in AWD (met gids) 

 

7 t/m  10 november Fotoweekend Terschelling! Lang weekend fotograferen op een eiland! 

Zat. 6 december Training vogelfotografie, beweging en strandfotografie in Callantsoog 

13 & 27 sept., 18 oktober & 1 november  Basiscursus natuurfotografie III, 4 zaterdagen  (1 plek vrij) 

20 september, 11 en 25 oktober  Cursus Macro en Close-up III,  3  zaterdagen    

15 en 29 november  Cursus Compositie, Creativiteit en Licht II,  2 zaterdagen          
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Goed om te weten 

De nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar yvdm@yvonnevandermey.nl 

 

Korting voor leden van Natuurmonumenten: Leden van Natuurmonumenten krijgen korting op de 

workshops en cursussen, ook bij workshops op  locaties die  niet aan Natuurmonumenten toebehoren.  

Die korting geldt ook voor mensen die pas lid worden bij inschrijving. De geldige lidmaatschapspas op 

naam moet getoond worden op de dag van de workshop of op de eerste cursusdag. De korting geldt 

voor alle inwonende gezinsleden. 

Minimum aantal deelnemers: Een cursus/workshop vindt in ieder geval doorgang bij vier of meer 

deelnemers. Soms is het minimumaantal 6 deelnemers, maar dat staat dan aangegeven bij de 

workshop. 

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. 

Workshop met een eigen gezelschap: Je kunt met een eigen groep een workshop houden, op een 

locatie in overleg. Dan zijn grotere groepen dan 8 personen soms mogelijk.. Informeer vrijblijvend naar 

de mogelijkheden. Ook een cursus kan er georganiseerd worden voor een eigen groep, op andere 

data. Minimaal 5 deelnemers.  

Lezingen: Voor groepen, organisaties of (foto)clubs is het mogelijk om een lezing door mij te laten 

verzorgen met een thema in overleg. Beamer, tafel en groot scherm heb ik tot mijn beschikking. Neem 

vrijblijvend contact op met mij voor mogelijkheden en kosten. 

Privéles: Eén bepaald probleem oplossen, van een bepaald onderdeel meer te weten komen?  Dan is 

een les alleen of met zijn tweeën misschien een goede oplossing. Er is een minimum van twee lesuren. 

Locatie in overleg.  

Cadeaubon: Er is een cadeaubon, speciaal om een workshop cadeau te geven. Of geef een algemene 

cadeaubon met een waarde vanaf 20 euro . De extra kosten voor een cadeaubon zijn 2,50 euro. De 

cadeaubon is een jaar geldig. Degene die de cadeaubon ontvangen heeft kan zelf een workshop of 

cursus naar keuze reserveren. Of de bon gebruiken om een prachtige foto aan de muur te kopen. De 

cadeaubon kan via de website besteld worden.  

Ik wens jullie een mooie en  gezellige zomertijd toe en mocht je op vakantie gaan: geniet ervan!! 

 

Met een hartelijke groet, 

                                                                                                                                                   

Yvonne van der Mey Wildlife Photography                                 

Schapendrift 170, 8075 BA Elspeet             

Tel.0577-491343  

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  

mailto:yvdm@yvonnevandermey.nl

