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NIEUWSBRIEF III
IIIII-2012

Elspeet, 18 juli 2012
Hallo allemaal,
“Het wil nog niet zomeren” is op dit moment een understatement. Een beetje minder regen en
wind en meer zon en warmte zou heerlijk zijn. Door alle regen is de natuur wel uit zijn
voegen gebarsten. De Veluwe lijkt wel een oerwoud. En er zijn al volop paddenstoelen te
zien. Het mooiste deel van het jaar moet nog komen!
--NIEUWS - - -NIEUWS - - - NIEUWS - - - NIEUWS - - - NIEUWS - - - NIEUWS----

Fantastische workshops: wildfotografie tot zonsondergang in ’t Kroondomein!
(de eerste was zeer succesvol: edel- & damherten, ree, wilde zwijnen, das,
wespendief, prachtige zonsondergang), bij zonsopgang per boot door WiedenWeerribben, de bronsttijd van ‘t edelhert, paddenstoelen, mistsferen, bronsttijd van
het damhert in oktober: kortom een magisch mooie tijd met veel verschillende
boeiende workshops komt er aan! Meer informatie op pagina 2 en 3. Een beschrijving
met foto’s en reacties van anderen op de website bij “workshops”.

De agenda tot eind 2012, workshops en cursussen, inclusief het speciale zomer
programma, is in deze Nieuwsbrief opgenomen op pagina 2 & 3. In schema staan
alle data op pagina 4. Een uitgebreide beschrijving van elke workshop met
ervaringen van deelnemers aan eerdere workshops staat online op de website.

Fotoweekend naar Terschelling: 9 t/m 12 november 2012
Er staat weer een fotoweekend op de agenda, en na Ameland en Texel ga ik ditmaal
met een groep van max. 8 fotografen naar Terschelling. We gaan naar unieke plekken
op het eiland en hebben weer fantastische accommodatie! Lees verder op pagina 3

Er komt weer een Masterclass in 2013!!!
Vanaf februari 2013 gaat er weer een Masterclass van start, vijf maanden lang heel
intensief bezig zijn met fotografie op de mooiste plekken in Nederland. Alles draait
om je verhaal te vertellen in beeld. Lees meer op pagina 4.

Unieke fotoreis naar Zuid-Afrika: 4 -20 juli 2013!
Fantastische 18-daagse reis naar Zuid-Afrika: heel veel wild & vogels. Maximaal 6
deelnemers. Een onvergetelijke reis. We reizen met een speciaal voertuig voor
fotografen Er zijn nog drie plaatsen vrij. Lees hieronder verder op pagina 5 .
TE KOOP in nieuwstaat voor NIKON specialistisch 50 mm macro objectief Zeiss
Makro-Planar ZF-2, 700 euro. Reactie via yvdm@yvonnevandermey.nl

Nieuwe pagina op de website met “nieuws van de cursisten”
Prijzen die gewonnen zijn, expositie´s, publicaties. Op deze nieuwe pagina zijn de
fotogerelateerde nieuwtjes te zien en te lezen. Het begint met nieuws van Jet
Verstegen, Marion Karemaker, Ank en Ger Kortenbach en Hans Koster.

YVONNE VAN DER MEY WILDLIFE PHOTOGRAPHY
De kosten van alle workshops zijn 65 euro voor leden Natuurmonumenten
en 70 euro voor niet-leden, tenzij anders is aangegeven (op de website).
Min. 4 en max. 8 deelnemers, tenzij anders is aangegeven (website)
Alle workshops zijn incl. lunch, koffie/thee (hele dag) en workshopmap
Van elke workshop staat een beschrijving met foto’s op de pagina
“workshops” op de website.

Workshops in juli
Vrijdag 20 juli: Avond wildfotografie (Kroondomein) met gids (3 plaatsen)
Vrijdag 27 juli : Avond wildfotografie (in het Kroondomein) met gids (VOL)
Zaterdag 28 juli: Zonsopgang bij Kootwijker ven (wild/macro) met gids (3 x vrij)
Dinsdag 31 juli:Avond wildfotografie met gids tot zonsondergang (nog 1 plek)

Workshops in augustus
Zondag 5 augustus: Zonsopgang in Wieden-Weerribben per boot (nog 4 plekken)
Zaterdag 11 augustus: NIEUW workshop “Hierdense Beek in het vijfde seizoen”
Zaterdag 18 augustus: NIEUW workshop wild & heide in t Deelerwoud (4x vrij)
Zaterdag 25 augustus TERUGKOMDAG voor cursisten (nog 3 plaatsen)

Workshops in September
Woe. 5 september: Paddenstoelen op landgoed Oud-Groevenbeek en Staverden
Woe. 12 september: Edelhertbronst Asselse Heide (Kroondomein) en Aardhuis
Vrij. 14 september: Edelhertbronst in ‘t Kroondomein (gids) en ‘t Aardhuis
Woe. 19 september: workshop Paddenstoelen en sferen in de Leuvenumse Bossen
Zat. 22 september: workshop edelhertbronst en paddenstoelen in het Aardhuis
Zon. 23 september: herfst in de Wieden-Weerribben en paddo’s in Waterloopbos
Woe. 26 september: hoogbronst edelhert en paddenstoelen in ‘t Aardhuis
Zon. 30 september: workshop Leuvenumse Bos “Ontwakend bos in bronsttijd”

Workshops in oktober
Zondag 7 oktober: paddenstoelen en herfstsfeer rondom de Hierdense Beek
Zondag 14 oktober: voor het laatst workshop Hulshorster Zand in oude glorie!

Woensdag 17 oktober: Damhertenbronst en paddo’s in Am. Waterleiding Duinen
Zaterdag 20 oktober: herfst in Speulderbos “de bomen dansen weer”
Woensdag 24 oktober: Damhertenbronst en paddenstoelen in het Aardhuis
Zon. 28 oktober: Workshop “Werken met RAW en verwerken van berg foto’s”

Workshops in november
Zat. 17 november: workshop “werken met RAW en verwerken van berg foto’s”

Workshops in december
Zat. 1 december: training vogelfotografie “ de meeuwen van Callantsoog”
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Cursusaanbod t/m december 2012
Basiscursus natuurfotografie: 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.
Cursusdata: zaterdagen 1, 8 en 29 september en 13 oktober 2012. Kosten: 260 euro
voor leden Natuurmonumenten, en 280 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: (gevorderdencursus) 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,
waterdruppels: niets ontsnapt nog aan je aandacht en je camera.

Cursusdata: zaterdag
Kosten: 195 euro voor leden Natuurmonumenten, en 210
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 (gevorderdencursus) Deze unieke 2-daagse
cursus behandelt drie zeer belangrijke onderwerpen in fotografie. De compositie, het
ontwikkelen van een gevoel voor creativiteit en goed gebruik maken van perspectief
en het licht worden tijdens deze cursus uitgelegd en getraind. De theorie van de
ochtend, wordt ’s middags in de praktijk gebracht op 2 prachtige locaties op de Veluwe.
Cursusdata: zaterdag Kosten: 130 euro voor leden Natuurmonumenten, niet leden
betalen 130 euro. Inclusief: koffie/thee, (hele dag), lunches en cursusmateriaal.
Kennisniveau: gelijk aan Basiscursus. Camera moet instelbaar zijn.

Fotoweekend naar Terschelling: 9 tot/met 13 november 2012
Na twee geweldige fotoweekenden op Ameland en Texel gaan we dit najaar met max. 8
fotografen een weekend fotograferen op het prachtige “natuureiland” Terschelling. We
hebben een schitterende locatie vlak bij de wadden, helemaal buitenaf.
Van zonsopgang tot zons- ondergang bezig zijn met fotografie. We gaan met een
strandbus naar natuurgebieden waar maar weinig mensen komen. Alle disciplines van
natuurfotografie komen aan bod: landschapsfotografie, vogel- en macrofotografie,
oefenen met vertraging van sluitertijden/filters, etc..
Elke avond worden de foto’s besproken en de gehele dag ben ik tot de beschikking van
de groep voor advies en hulp bij het fotograferen. Deelnemers van eerdere
fotoweekenden hebben aangegeven, dat de lange periode van fotograferen een
significant verschil maakte voor hun vaardigheden.
Kosten: 330 euro voor leden van Natuurmonumenten en 350 euro voor niet-leden.
Inclusief: accommodatie, alle maaltijden en fris/snacks en fotobegeleiding. Exclusief
de overtocht, die goedkoper is als er mensen carpoolen vanaf het vaste land (overleg per
email). Let op: vaak zijn er maandaanbiedingen met hoge kortingen! Meer informatie
over dit geweldige fotoweekend is te vinden op de website.
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Masterclass 2013 “verhalend fotograferen”
In 2011 is er een Masterclass geweest, die een heel jaar geduurd heeft, en die twee onderdelen had,
waaronder “Verhalend fotograferen”. Niet iedereen kan en wil echter een vol jaar bezig zijn, en dus heb ik
besloten om de Masterclass in twee aparte onderdelen te splitsen. Vanaf februari 2013 gaat het eerste deel
van de Masterclass “Verhalend fotograferen” van start. Eén cursusdag (zaterdag of zondag) per maand, in
februari, maart, april, mei en juni. Alleen tijdens de eerste cursusdag zullen er een aantal theorie uren zijn.
Rode draden: natuurfotografie, alle disciplines komen aan bod, 5 prachtige locaties door heel Nederland,
leren je foto’s te laten “spreken zonder woorden”, trainen met opdrachten (alsof je een opdrachtgever hebt),
gevoel voor humor en niet voor een kleintje vervaard (ja, ook heel erg vroeg, en soms gaan we langer door
en ook bij minder goed weer). Een unieke ervaring en een echte boost voor je fotografische vaardigheden.
Het is een cursus voor ver(der) gevorderde fotografen. Maximaal 8 deelnemers. De exacte data worden
binnenkort bekend gemaakt. Kosten 395 euro voor leden van Natuurmonumenten en 425 euro voor nietleden. De kosten zijn inclusief de verzorging van de inwendige mens tijdens de cursusdagen, kosten
boot/gids en cursusmateriaal.

Agenda tot en met eind 2012 in schema
Workshops tot en met december 2012
Vrijdag 20 juli
Vrijdag 27 juli
Zaterdag 28 juli
Dinsdag 31 juli
Zondag 5 augustus
Zaterdag 11 augustus
Zaterdag 18 augustus
Zaterdag 25 augustus
Woe. 5 september
Woe. 12 september
Vrijdag 14 september
Woe. 19 september
Zat. 22 september
Zon. 23 september
Woe. 26 september
Zondag 30 september
Zondag 7 oktober
Zondag 14 oktober
Woensdag 17 oktober
Zaterdag 20 oktober
Woensdag 24 oktober
Zondag 28 oktober
Zat.17 november
Zat. 1 december

Avond wildfotografie (zonsondergang) & gids in Kroondomeinen
( 3 plaatsen)
Avond wildfotografie (zonsondergang) & gids in Kroondomeinen
VOL
Zonsopgang bij Kootwijkerven (gids, terug met paard/wagen)
(4 plaatsen)
(nog 1 plaats)
Avond wildfotografie (zonsondergang) & gids in Kroondomeinen
Zonsopgang in Wieden-Weerribben & macro & vogel fotografie
(4 plekken)
NIEUW! De Hierdense beek in het Vijfde Seizoen
NIEUW! Heide en wild bij zonsopgang in het Deelerwoud (met gids) (4 plaatsen)
TERUGKOMDAG voor cursisten
( 3 plaatsen)
NIEUW! Paddenstoelen op de landgoederen Oud-Groevenbeek en Staverden
Wildfotografie op Asselse Hei & Aardhuis: edelhertbronst en paddenstoelen
Workshop edelhertbronst & Paddenstoelen (gids) in Kroondomein en Aardhuis
Workshop sferen en paddenstoelen in de Leuvenumse Bossen
Edelhertbronst en padden stoelen in wildpark ’t Aardhuis
Herfst in de Wieden en paddenstoelen in het Waterloopbos
Hoogbronst Edelherten en paddenstoelen in het Aardhuis
Vroege workshop “ontwakend bos en edelhertbronst” in Leuvenumse Bossen
Paddenstoelen en herfstsferen rondom de Hierdense Beek
Voor de laatste keer in volle glorie Herfst op zandverstuiving het Hulshorsterzand
NIEUW! Wildfotografie Damhertenbronst en paddenstoelen in Waterleidingduinen
Herfst in Speulderbos “de bomen dansen weer”, magische sferen!
Wildfotografie Het Aardhuis: bronst van de damherten en herfstsferen
Workshop “werken met RAW en verwerken van een berg foto’s”
Workshop Werken met RAW en verwerken van een berg foto’s
Training vogelfotografie: de beroemde meeuwen van Callantsoog

Cursussen tot en met november 2012
1, 8 en 29 september en 13 oktober
15 september, 6 oktober en 3 november
27 oktober en 24 november

Basiscursus natuurfotografie, 4 zaterdagen nog 3 plekken
Cursus Macro en Close-up II, 3 zaterdagen
Cursus Compositie, Creativiteit en Licht II, 2 zaterdagen

Vrijdag t/m ma. ochtend 9 t/m 11 november

NIEUW!! Fantastisch fotoweekend op Terschelling
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Unieke FOTOREIS naar Zuid-Afrika 4 t/m 20 juli 2013
Van zonsop- tot zonsondergang fotograferen: zeer veel wild en (roof)vogels,
adembenemend mooie zonsop- & ondergangen en landschappen in het
wereldberoemde Kruger National Park in Zuid-Afrika (20.000 km2). ’s Avonds bij
het vuur genieten van het geschetter van olifanten of het gebrul van een leeuw.
We verblijven zowel in het zuidelijke deel (drukker, maar ook ’t thuis van zwarte en
witte neushoorns en de zeldzame wilde honden) als in het noordelijkste deel van het
Park (het“oude Kruger”) vlakbij het prachtige Pafuri Rainforest (grens
Mozambique/Zimbabwe) met eeuwenoude Baobabs. We zullen ook een nacht
doorbrengen in een fotohut aan een drinkplaats, een onvergetelijke ervaring.
In juli is het winter op het zuidelijk halfrond. Dat betekent koude nachten, en een
aangename ruime 20 graden op de dag. Ook is de kans op malaria stukken kleiner.
Het betekent ook dat we reizen met korte broek én winterjas met handschoenen.
Deze reis is speciaal georganiseerd om fotografen de kans te geven om uniek
beeldmateriaal te maken, en tegelijkertijd voortdurend heel veel kennis van natuur
fotografie en de Afrikaanse natuur op te doen, onder leiding van drie experts.
Het verblijf is op basis van tweepersoonskamer of -tent (prima bedden,
douche/toilet) of tweepersoonsbungalow. Eén nacht verblijven we in een rustiek
kamp zonder elektriciteit. Dit kan een op zichzelf staande reis zijn, maar kan ook
uitstekend als begin of afsluiting van een langer verblijf in Zuid-Afrika dienen.
Onze gids/chauffeur is een ervaren ranger, en we verplaatsen ons in een voertuig die
speciaal is toegerust voor fotografen, met vaste beanbags en 220V-stopcontacten.
Voor Nikon en Canon kunnen eventueel (zeer) grote objectieven en (semi) prof.
bodies gehuurd worden (eventueel gezamenlijk).
We verblijven in totaal 15 nachten in Zuid-Afrika (+ 2 reisdagen). Er kunnen
maximaal 6 deelnemers mee (er zijn al 3 plaatsen gereserveerd!). De kosten van
deze reis zijn 2.450 euro inclusief drie maaltijden per dag, alle accommodatie,
vervoer in het Kruger, entree wildpark, fotobegeleiding en diensten van de gids.
Exclusief de vliegtickets, verzekeringen en uitgaven van persoonlijke aard.
Ruim voor vertrek wordt er een middag in het atelier georganiseerd om elkaar te
leren kennen (voor zover nodig) en als voorbereiding op de reis. Meer informatie is
te vinden op de website. En uiteraard kun je met je vragen altijd bij mij terecht.
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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.

Lezingen: voor groepen, organisaties of (foto)clubs is het mogelijk om een lezing door mij te laten
verzorgen met een thema in overleg. Beamer 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. De cadeaubon kan
via de website besteld worden.

Ik wens iedereen een geweldige vakantie, een zonnige zomer en een prachtig “vijfde
seizoen” met veel plezier en unieke fotomomenten toe!
Met een hartelijke groet,
Yvonne van der Mey
Schapendrift 170, 8075 BA Elspeet
Tel.0577-491343

Website: www.yvonnevandermey.nl
Twitter: @YvonnevanderMey
Facebook: Yvonne van der Mey Wildlife Photography

De inhoud van deze nieuwsbrief is beschermd door het auteursrecht en geen enkel onderdeel, zowel tekst als afbeelding mag gebruikt
worden in enige vorm tenzij de auteur daar vooraf uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor heeft verleend

