
Yvonne van der Mey Wildlife Photography 
 

Nieuwsbrief 2/2019 
 

                      Elspeet, 23 juli 2019 
 

Hallo allemaal, 
 
Ik hoop dat je het een beetje kunt uithouden in de af en toe toch wel heel warme zomertijd. En 
wat is het weer genieten van alle kleuren en vormen in de natuur: overwerk voor de camera’s!  
 

We zijn inmiddels in Nederland een echt wolvengezin rijker! Na meer dan 150 jaar weg te zijn 

geweest, heeft dit prachtige dier zich weer permanent gevestigd op de Noord-Veluwe (en in 
België). Geeft toch ineens weer een extra dimensie aan het begrip “wildfotografie”! 
 

Deze week komt het boeiende, tweemaandelijkse digitale natuurtijdschrift denatuurin weer uit 

na een stilteperiode van twee jaar. Krijg je ‘m nog niet? Meld je dan hier aan (gratis)!! 
 

In het glossy magazine Buitenleven van september komt er een serie workshops van mij (negen 
verschillende data) als een speciale herfstactie voor lezers!  Echt iets om in de gaten te houden! 
 

Er staat weer een nieuwe fotoreis naar Zuid-Afrika op het programma! Begin mei 2020 vertrek 
ik met maximaal vijf natuurfotografen naar dit adembenemend mooie stukje aarde om de 
Afrikaanse natuur te beleven en vast te leggen.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij!            Zie blz. 3! 
 
We gaan eerst nog genieten van al het moois dat dit seizoen te geven heeft, maar stiekem 
gluurt een van de meest opwindende maanden van het jaar, ook weer om de hoek: september 
met de edelhertenbronst. Gevolgd door de sferen, kleuren, paddenstoelen en 
damhertenbronst van oktober. Genoeg te doen en te genieten voor de winterrust in zicht komt! 
 

Zoals de laatste edities al gebruikelijk was, staat er bij elk kopje een link naar de website, zodat 
je direct op de goede website pagina alle informatie kunt lezen. 
 

Voor aanmelden of vragen stellen is de vaste contactknop niet meer beschikbaar op de 
website. Er wordt nog nagedacht over een manier om die verbinding beter te beveiligen tegen 
hackers en zo. Tot die tijd graag het emailadres kopiëren of gebruik maken van deze link 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ De cursussen tot en met december 2019 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

2-Daagse cursus wildfotografie “in theorie en praktijk” op zaterdag 24 augustus en zondag 15 
september 2019. Alle kennis die nodig is om boeiende wildfoto’s te maken wordt je op deze 
cursus aangereikt. Door samenwerking met sporendeskundige, verkrijg je ook kennis over het 
ontdekken van wild. In totaal is er 1,5 dag praktijkles tijdens deze cursus! De tweede cursusdag 
staat in het teken van de edelhertbronst!                                               Meer informatie vind je hier 
 
De 4-daagse Basiscursus natuurfotografie begint op 31 augustus 2019. In vier dagen tijd echt 
goed leren fotograferen en je camera goed leren kennen. De cursus in dit seizoen valt in een 
prachtige tijd: nog wat zomer, begin van herfst, paddenstoelen én de bronst van het edelhert. 
Op de 3e cursusdag beginnen we bij zonsopgang om dit spektakel mee te maken. De andere 
data van deze cursus zijn: 14 en 28 september en 12 oktober 2019!                      Lees hier verder      
 
Nieuw! 3-daagse cursus “Creatieve fotografie, meer dan een trucje” begint op 7 september 
2019 (andere cursusdagen zijn op 5 oktober en 9 november 2019). Een boeiende 
(ver)gevorderdencursus die verweven is met alle disciplines van natuurfotografie.          
                                                                                                                                               Lees hier verder                                                        
 
 

https://denatuurin.digitoo.nl/
mailto:yvonnevandermey@outlook.com
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/twee-daagse-cursus-wildfotografie-in-theorie-en-praktijk/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/basis-cursus-natuurfotografie/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/creatieve-fotografie-veel-meer-dan-een-trucje/
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ De workshops tot en met december 2019∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
 
 

Zaterdag 3 augustus 2019: Workshop “Vlinders, bloemen, wild en vogels”,  
Locatie:  Struinnatuur in Flevopolder, vroege workshop;                                    Meer informatie       

 

Zaterdag 10 augustus 2019: (Nieuw) Workshop “Vlinders, libellen en meer macro 
”Locatie:  Gelderse Vallei, nabij Amersfoort (vroege workshop);                      Meer informatie         
      
Zondag 11 augustus 2019: Workshop wildfotografie “Europees wild en jonge dieren” 
Locatie:  circa 40 minuten van Arnhem, net over de grens Duitsland               Meer informatie                                                                                 
 
Woensdag 18 september 2019: Workshop “Edelhertbronst en paddenstoelen 
Locatie:  nabij Apeldoorn;                                                                                         Meer informatie 
 

Woensdag 25 september 2019: “Ontwakend bos, edelhertbronst en herfstsferen”   
Locatie:  buitengebied Elspeet (Veluwe), bij zonsopgang                                   Meer informatie                                                                        
 

Zondag 29 september 2019: “Ontwakend bos, edelhertbronst en herfstsferen”   
Locatie:  buitengebied Elspeet (Veluwe), bij zonsopgang;                                  Meer informatie                          
 

Zaterdag 19 oktober 2019:  “Damhertenbronst, vossen en meer”, vanaf zonsopgang. 
Locatie:  nabij Zandvoort met gids                                                                          Meer informatie 
  
Zaterdag 26 oktober 2019: “Herfstsferen in het bos van de Dansende Bomen”,  
Locatie:  omgeving Speuld (Veluwe);                                                                      Meer informatie 
      

Zondag 27 oktober 2019: “Herfst in de Wieden bij zonsopgang en veel paddenstoelen”  
Locatie:  1e locatie omgeving Zwartsluis, met boot bij zonsopgang!                Meer informatie 
 

Zaterdag 23 november 2019  : “Vogels in vlucht, beweging en strandfotografie".  
Locatie:  nabij Schoorl, Noord-Holland.                                                                  Meer informatie 
 

Zondag 24 november 2019: “Zonsopgang en herfstsferen in het Kroondomein” 
Locatie: nabij Apeldoorn, de Veluwe. Aanvang bij zonsopgang!                       Meer informatie               
 
Zaterdag 7 december 2019: Werken met RAW “kleine moeite, heel groot verschil”.  
Locatie: atelier in de Leuvenumse bossen                                                             Meer informatie                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/vlinders-libellen-bloemen-en-wild/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/vlinders-libellen-bloemen-en-wild/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/workshop-wildfotografie-europese-wild-herfstsfeer/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/wildfotografie-t-aardhuis-edelhertenbronst-en-paddenstoelen/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/vroege-workshop-ontwakend-bos-in-de-leuvenumse-bossen/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/vroege-workshop-ontwakend-bos-in-de-leuvenumse-bossen/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/damhertenbronst-en-paddenstoelen-in-de-amsterdamse-waterleidingduinen/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/workshop-bos-van-de-dansende-bomen-in-de-herfst/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/zonsopgang-in-de-wieden-weerribben/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/vogelfotografie-en-beweging-aan-zee/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/workshop-zonsopgang-herfstsferen-en-paddenstoelen-in-het-kroondomein/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/werken-met-raw-files-en-keuzes-maken-uit-een-berg-fotos/
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Fantastische fotoreis naar Zuid-Afrika: 1 mei t/m 15 mei 2020 

De lat ligt hoog: dit is een fotoreis zoals ik ‘m zelf zou willen maken!!  

In het wereld beroemde Kruger National Park, waar alle (zoog)dieren en vogels die je graag 

vast wilt leggen als fotograaf, in vrijheid leven. Het park is ca 20.000 km2, met niet minder 

dan 5 verschillende eco-zônes. Het zuidelijk deel is druk, zowel met bezoekers als met wild. 

Het noordelijk deel is “het oude Kruger”. Veel rustiger! Hier zullen we veel van onze tijd 

doorbrengen. Twee uitzonderlijke highlights: één nacht zullen we doorbrengen in een 

wildhut in de bush en we zullen twee dagen logeren op de grens van Mozambique in het 

mooiste deel van Kruger. Bij zonsopgang zijn we dan te gast in een regenwoud aan de rand 

van twee enorme rivieren. Verder is de reis evenwichtig verdeeld, zodat de kans op “big-

five” en veel en bijzondere vogels het grootst is. Optioneel is “een bushwalk” (redelijke 

conditie) of nightdrive in één van de grotere kampen (op eigen kosten).  

In deze periode is het de bronsttijd van impala, gnoe en andere antilopen. Ongelofelijk 

boeiend en spannend om mee te maken en vast te leggen. Het is dan herfst, dus prachtige 

kleuren, mooi licht en heerlijke temperatuur. Niet extreem heet, maar warm genoeg om in 

een open wagen te reizen. We reizen in een Open Safari Vehicle, met een zeer ervaren gids. 

Iedere fotograaf kan dus naar elke kant fotograferen! Maaltijden zijn lekker en vers bereid. 

 

Vanaf Johannesburg Airport vliegen we naar een vliegveld dichtbij Krugerpark. Dit is de 

veiligste en snelste manier om daar te komen. In de middag van de 2e dag doe je al je eerste 

safari drive! De entree Kruger is inbegrepen (wildcard, ca 190 euro p.p.) Ook accommodatie 

en alle maaltijden in het Krugerpark zijn inbegrepen. De accommodatie is steeds op basis 

van twee personen op de kamer/tent/bungalow en varieert van “schoon maar eenvoudig” 

tot een zeer luxe kamer. Op één nacht na (de bijzondere beleving om een nacht in de bush 

te verblijven) is er altijd een douche en soms een bad. Regelmatig kan er veilig gezwommen 

worden in het zwembad van een van de camps.  

Uiteraard is er de hele dag door fotobegeleiding (indien gewenst), worden de foto’s 

besproken en wordt alles op alles gezet om dieren en mooie fotomomenten te vinden. Ik 

werk samen met een zeer ervaren gids die expert is op het gebied van flora en vogels maar 

ook zeer veel kennis heeft van zoogdieren. Een prettig mens in de omgang, die regelmatig 

mee zal helpen om een heerlijk ontbijtje op een skottelbraai in de bush, te bereiden 

 

Kosten: 2.995 euro (Inclusief: entree van Krugerpark (wildcard), alle accommodatie in 

Krugerpark (gedeelde 2-persoonsbungalow/tent of kamer), alle vervoer in Krugerpark en alle 

maaltijden in Krugerpark), chauffuer/gids en fotobegeleiding/fotobesprekingen.  

Niet inbegrepen: vliegticket naar Johannesburg en vlucht naar Krugerpark (plm. 850 euro op 

dit moment. Hoe vroeger je boekt, hoe goedkoper ‘t ticket), verzekering, drankjes, etc. 

 

Er kunnen minimaal vier en maximaal 5 deelnemers mee!!                            Meer informatie 

 

https://www.yvonnevandermey.nl/nl/fotoreizen/fantastische-15-daagse-fotoreis-naar-zuid-afrika-5-mei-tm-19-mei-2018-olifanten-bronstige-antilopen-n-rijk-vogelleven-afrikaanse-bush-en-meer/
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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  
en cursussen, ook op niet-Natuurmonumenten locaties. Ook als je lid word bij inschrijving.  
Geldt niet voor donateurs/leden die per maand betalen!  
Er is altijd maar één korting van toepassing (óf voor NM-leden óf voor een actie). 
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 met de deelnemers een andere datum gekozen. (Gebeurd maar zelden). Dit kan pas kort voor 
de aanvang van de cursus of workshop worden beslist, vaak de avond vooraf. 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. 
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 contact met mij 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. 
yvonnevandermey@outlook.com ? Ik schrijf je dan direct uit het bestand. 
Wil je geen Nieuwsbrief meer ontvangen? Wil je dan een email met je naam sturen naar  
 
 
Wist je trouwens dat………..  

Er 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 heerlijke en fotogenieke zomer toe en wie weet zien we elkaar weer binnenkort! 
 

Hartelijke groet 
 
Yvonne 

 

 
Yvonne van der Mey Wildlife Photography 
Schapendrift 170, 8075 BA Elspeet  
Telefoon 0577-491343  
Mobiel. 06-10172093  
www.yvonnevandermey.nl 

 
 

 

 

 
Twitter: @YvonnevanderMey  
 

Facebook:  Yvonne van der Mey 
 

Instagram: Yvonne van der Mey 

 
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.  

 
 
 

  

mailto:yvonnevandermey@outlook.com

