
Yvonne van der Mey Wildlife Photography 

Nieuwsbrief 2/2018 

  Elspeet, 21 april 2018 

Hallo allemaal,                                      

Er leek maar geen einde te komen aan de kou, maar eindelijk zijn we dan in één van de mooiste 

seizoenen terechtgekomen. De lente is aangebroken en overal zie je ineens blad aan struiken 

en bomen. De wereld ziet er meteen een stuk vrolijker uit met al die kleuren. Voor veel 

fotografen is dé periode van intensief fotograferen weer aangebroken. 

In dit deel van de Veluwe zijn er nog steeds geen sporen gevonden van Wildzwijn biggetjes, ze 

zijn dus een stuk later dan normaal. Nog even en dan worden de eerste reekalfjes geboren.  

Er staan de komende tijd veel verschillende en boeiende workshops en cursussen op het 

programma. In augustus 2018 begint de nieuwe 2-daagse cursus “wildfotografie” (gevorderd)!  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ BINNENKORT ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

“Koningsblauw: Bluebells en meer”, Koningsdag vrijdag 27 april. ’n Boeiende en creatieve workshop op ‘n 

prachtig oud landgoed met op elke meter iets moois. Veel bloemen, insecten en die majestueuze bomen! Kosten:  70 

euro voor leden van NM en  75 euro voor niet-leden  (incl. koffie/thee/workshopmap en lunch). Nog 3 plaatsen vrij! 

 

“Orchideën, Zonnedauw, orchissen, vlinders en meer” op zaterdag 16 juni Bij Veluwemeer kust, deels 

gesloten gebied. Kosten:  70 euro leden NM en 75 euro voor  niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch); 

 

“Wild, vogels, macro en bevers (met gids)” op zondag 17 juni  in Flevoland. Aanvang ‘s middags, tot 

zonsondergang. Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap,  lichte maaltijd). 

 

Workshop “Fotoshoot met je eigen hond”  op 23 juni, nieuwe locatie (omgeving Nunspeet)! Vaardigheden 

aanleren om echt mooiere foto’s van je hond te maken. M.m.v. van een zeer ervaren instructrice. Kosten: 80 euro p.p. 

(incl. koffie/thee, workshopmap, foto’s door mij gemaakt en lunch); 

 

Nieuw! woensdag 4 juli (met gids) workshop “Wild, Vliegend Hert en veel macro” (heel vroeg!). In 

Kroondomein, prachtige omgeving. Al fotograferend op zoek naar de grootste kever van Europa. Kosten:  75 euro voor 

leden van NM en  80 euro voor niet-leden  (incl. koffie/thee/workshopmap/gids en lunch). 

Zaterdag 7 juli 2018,  “Gentiaan, zonnedauw, orchideeën en veel meer!” Op de Veluwe (gesloten gebied). 

Schoonheid op de meter. Kosten 70 euro leden NM en 75 euro voor niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap/ lunch). 

 

“Wild, vogels, macro en bevers (met gids)” op zaterdag 14 juli  in Flevoland. Aanvang ‘s middags, tot 

zonsondergang. Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap,  lichte maaltijd). 

 

Zaterdag 4 augustus workshop werken met RAW “kleine moeite met een prachtig resultaat”; een veel 

mooier resultaat als je ’n RAW beeld omzet (geen bewerken!) naar JPEG, maar nu naar je eigen smaak.  Kosten:  70 euro 

leden NM en 75 euro voor  niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch). 

 

Zaterdag 11 augustus “Wolf, Lynx, hun jongen en meer”, workshop wildfotografie (net over de grens) Kosten 
75 euro leden NM en 80 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap, entree en lunch). Nog 3 plekken vrij! 
 

Zaterdag 18 augustus in AWD! “Hertenkalfjes, jonge vossen, vogels en veel macro” Workshop wild-, 
landschap en veel macro. Altijd een feest om daar een dag te fotograferen. Kosten 70 euro leden NM en 75 euro voor  
niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap, lunch). Excl. entree/parkeren.                         
 
 
Nog veel meer workshops in de najaarsplanning, zie schema op pagina 3 en op de website! 
 
                                  
                                                        !           
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Cursusaanbod: Augustus tot en met november 2018 

NIEUW!! 2-daagse cursus Wildfotografie in theorie en praktijk (gevorderd)! 
Wildfotografie is één van de meest geliefde en moeilijke disciplines binnen natuurfotografie. 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.  

Daarnaast 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”. We werken op twee locaties, de 

tweede cursusdag valt in de (hoog)bronst van het edelhert!! Om de ergste drukte ver vermijden zal de 

tweede cursusdag op zondag zijn.  

Data: Op zaterdag  26 augustus 2018 en op zondag 16 september 2018 (tot zonsondergang).   

Kosten: 175 euro voor leden van Natuurmonumenten en 195 euro voor niet-leden;  

(incl.: koffie/thee lunches/avondmaaltijd, cursusmateriaal, entree en overige kosten). 

Kennis op niveau van (mijn) basiscursus is gewenst (in theorie en praktijk). Er zijn nog drie plaatsen vrij! 

                                                                          ==================================== 

Basiscursus natuurfotografie: Een unieke 4-daagse fotocursus op de Veluwe. Niet alleen voor 

beginnende fotografen maar voor iedereen die alle belangrijke kennis en vaardigheden van fotografie 

duidelijk op een rijtje wil hebben. Compositie en belichting en elke knop op de camera worden uitgelegd 

(ochtend) en geoefend (middag). Dus veel meer plezier hebben van je hobby en apparatuur. Tijdens deze 

herfstcursus begint 1 dag vroeg om de hertenbronst mee te maken!  

Cursusdata: Vier zaterdagen 01, 15 en 29 september en 13 oktober 2017 (4 plekken vrij)  

Kosten: 270 euro voor leden NM en 295 euro niet-leden. Incl.: koffie/thee, lunches en cursusmateriaal. 

                                                                        ===================================== 

Verdiepingscursus sfeer en creativiteit “Van toevalstreffer naar creatie”!! 
Je beheerst de belichting en compositie. Soms word je verrast door een foto die echt aan je verwachting 

voldoet. Werken aan bewuste keuzes maken voor de compositie, techniek en cameravoering. Zodat je een 

foto maakt die voldoet aan wat je echt graag wilt, daar gaat deze cursus over. Er wordt gewerkt met de 

disciplines: macro, close-up, landschap en wildfotografie. Je kunt je eigen voorkeur dus volgen. 

Cursusdata:  Op zaterdag op 6 oktober en zondag  2018;    

Kosten:     165 euro voor leden van NM, 180 euro voor niet-leden; 

Inclusief:    koffie/thee  (hele dag) met iets erbij, alle lunches, cursusmateriaal en entree;   
                                                                                ===================================== 

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

Leer een wereld in een wereld kennen van heel dichtbij. Een 3-daagse cursus op de Veluwe in een 

geweldig seizoen voor macrofotografie. Paddenstoelen, insecten, bloemen en meer!!!!  

Cursusdata:  drie zaterdagen op 10 maart en 31 maart en 21 april 2018; 

Kosten:  225 euro voor leden Natuurmonumenten, en 240 euro voor niet-leden.   

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

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

                                                                ===================================== 

Compositie, Licht en Creativiteit: (iets gevorderde fotografen) Deze unieke 2-daagse cursus 

behandelt drie zeer belangrijke onderwerpen in fotografie. Goede compositie, het ontwikkelen van je 

creativiteit en goed gebruik maken van licht van groot belang om je foto een blikvanger te laten worden. 

Theorie in de ochtend, geoefend in de middag. Op twee locaties op de Veluwe.  

Cursusdata: twee zaterdagen op 17 november en 1 december 2017.  

Kosten: 140 euro voor leden Natuurmonumenten, voor niet-leden 150 euro. Inclusief: koffie/thee (hele 

dag) met iets lekkers, lunches en cursusmateriaal. Kennisniveau: gelijk aan Basiscursus.      
                                                                                        Meer informatie over de cursussen op de website! 
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Overzicht in schema van workshops tot en met december 2018! 

 

 

 

Overzicht van de cursussen vanaf augustus tot en met december 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                               

 

 

 

 

Vrijdag 27 april 2018 (Koningsdag) 
Zaterdag 28 april 2018 

Workshop macrofotografie  “wilde hyacinten en meer” (Veluwe); 
Macro, wild en landschap “Wieden tot de maan opkomt”; (VOL) 

Zaterdag 16 juni 2018 
Zondag 17 juni 2018 
Zaterdag 23 juni 2018 
Zaterdag 30 juni 2018 

Workshop macrofotografie “Zonnedauw, orchideeën, libellen en meer”; 
Workshop “Edelherten, wilde paarden en bevers” (late workshop); 
Nieuwe locatie Workshop “Fotoshoot met je eigen (of leen) hond”; 
Nieuw Workshop belichting “Eerste licht in een sprookjesbos”; 

Woensdag 4 juli 2018 
Zaterdag 7 juli 2018 
Zaterdag 14 juli 2018 

Workshop vanaf zonsopgang met gids “Wild en Vliegend Hert”; 
Workshop macrofotografie “Gentiaan, zonnedauw, orchis en meer; 
Workshop “Edelherten, wilde paarden en bevers” (late workshop);     

Zaterdag 4 augustus 2018 
Zaterdag 11 augustus 2018 
Zaterdag 18 augustus 2018 

Workshop werken met RAW “Groot effect, kleine moeite” 
Workshop “Jonge vossen, vogels, hertenkalfjes en veel macro in AWD” 
Workshop wildfotografie “Wolf, Lynx en meer: de jonkies” (nog 4 plekken); 

Woensdag 26 September 2018 
Zondag 30 september 2018 

Nieuw Bronstworkshop Kroondomein 
Nieuw Bronstworkshop Kroondomein 

Zondag 7 oktober 2018 
Woensdag 17 oktober 2018 
Zaterdag 20 oktober 2018 

Nieuw Workshop Herfstsferen en paddenstoelen in Kroondomein 
Nieuw Workshop ontdek de herfstsferen in het Kroondomein 
Bronst Damherten en vossen in AWD 

Zaterdag 3 november 2018 
Zondag 4 november 2018 
Zondag 11 november 2018 
Zaterdag 24 november 2018 

Herfstkleuren en paddenstoelen in een sprookjesbos 
Herfst op de zandverstuiving, een creatieve workshop 
“Europees wild in herfstsfeer” 
Training vogelfotografie “In beweging” 

Zaterdag 8 december 2018 Workshop werken met RAW “Groot effect, kleine moeite” 
 

Zat. 25 augustus en zondag 16 september 2018 Nieuw Verdiepingscursus Wildfotografie (nog 3 plaatsen); 

Zat. 1, 15 en 29 september en 13 oktober 2018 Basiscursus natuurfotografie; 

Zaterdag 8 en 22 september en 27 oktober 2018 Cursus Macro- en Close-upfotografie 

Zaterdag 6 oktober en zondag 28 oktober 2018 Verdiepingscursus “van toevalstreffer naar creatie”; 

Zaterdag 17 november en 1 december 2018 Cursus “Compositie, Licht en Creativiteit”; 
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Goed om te weten!!!!!! 

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar yvdm@yvonnevandermey.nl 
 

Geen garantie!!!!! De aanwezigheid van onderwerpen in  natuurfotografie zijn nooit of te nimmer te 

garanderen! Zowel wild als vogels: ze zijn vrij om te gaan waar ze willen. Ik kan alleen maar mijn 

uiterste best doen en alle kennis, vaardigheden en contacten gebruiken om 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 vindt doorgang 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. 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. Komt maar zelden voor! 

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. De cadeaubon is een 

jaar geldig.  

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 lente en zomertijd toe en wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort! 

Met een hartelijke groet, 

                                                                                                                                             

Yvonne van der Mey Wildlife Photography                                 

Schapendrift 170, 8075 BA Elspeet             

Tel. 0577-491343  

Mobiel. 06-10172093 

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  

      Instagram:  Yvonne van der Mey 
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