
Yvonne van der Mey Wildlife Photography 

Nieuwsbrief III/2015 
Elspeet, 18 september 2015 

Hallo allemaal,                                      

De herfst is voorzichtig begonnen en er is op dit moment al bijna té veel om te ervaren 
en vast te leggen. De heide bloeit nog, de bronst van ‘t edelhert is begonnen en de 
paddenstoelen schieten letterlijk de grond uit. Volgende maand is de bronst van de 
damherten en langzaam komen we in de prachtige herfstsferen terecht. Alle regen is 
niet fijn maar heeft toch straks wel nut om de mooie mistsferen te laten ontstaan. 

Soms zit alles mee en soms niet. Er zouden dit najaar workshops en bronstnachten 
gehouden worden vanuit wildhutten. Helaas is het niet mogelijk gebleken om tijdig met 
de terreineigenaar tot dusdanige afspraken te komen zodat ik mijn normale werkwijze 
en kwaliteit kan garanderen aan de deelnemers. Dat gaat dus helaas niet door.  
Maar er komt wel een boeiende workshop waarin de herfst, supermaan én bronst aan 
bod komen op zondag 27 september 2015 in de Leuvenumse Bossen!!  
En een herfst workshop in de tijd van de nabronst op 6 oktober a.s.  

De agenda voor het najaar 2015 en deels voor het voorjaar 2016 is klaar. Veel 
workshops, ‘n fantastisch fotoweekend en een gloednieuwe Masterclass.  

 ------ NIEUW------------ NIEUW-------------NIEUW-------   ------ NIEUW------------ NIEUW-------    
Special!   “Paddenstoelen, bronst en supermaan” op zondag 27 september a.s.! 

 
”Fotoshoot met je eigen hond” zondag 4 oktober 2015 (Nijkerkerveen/Soestduinen); 
“Nabronst, herfstsferen en paddenstoelen” in de Leuvenumse bossen op 6 oktober a.s.  
“Zonsopgang in de Wieden en paddenstoelen” zondag 11 oktober vanuit boot; 
“Dwalen langs de Hierdense beek in herfstsfeer” op 14 oktober 2015; 
“Sprookjesachtig herfstsferen in ‘t bos van de Dansende Bomen” zat. 17 oktober; 
“Herfstsfeer en paddenstoelen in het Waterloopbos” op 21 oktober 2015:  
“Damhertenbronst en vossen in het AWD” o.l.v. gids, op 24 oktober 2015; 
“Dwalen door oude Veluwse bossen in herfstsfeer” 28 oktober 2015; 
Wildfotografie “Europees wild in herfstsfeer” 14 november 2015; 
“Training vogels in vlucht en strandfotografie” Callantsoog, 5 december 2015; 
“Verbeter je foto’s met werken in RAW” 12 december workshop RAW en workflow;  
                                            ============================== 

Masterclass landschapsfotografie in 3 dagen “Leeg, vol en beweging”   
Hoe maak je aansprekende landschapsfoto? Hoe breng je orde in een chaotische 
omgeving? Drie dagen op drie verschillende locaties, in november, februari en april.  

Basiscursus Natuurfotografie, in 4 dagen echt veel beter leren fotograferen. 
Zeer complete cursus op 16 en 30 januari, 13 februari en 5 maart 2016; 
 
Op 6 t/m 9 november 2015 Superleuk lang fotoweekend op Texel! 
Een echte boost voor fotografische vaardigheden en ongelofelijk gezellig. Van 
vrijdagmiddag tot maandagochtend. Inclusief robbentocht, alle maaltijden en 
accommodatie. Maximaal 8 deelnemers!  Comfortabele en gezellige accommodatie. 

Alle informatie over de cursussen en workshops staat verderop  in de Nieuwsbrief en 
binnenkort ook een uitgebreide beschrijving op de website 
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Workshops in het kort toegelicht……….. 

 
“Special” “Herfstsferen, bronst en supermaan” zondag 27 september, max. 6 deeln.  
In de Leuvenumse Bossen. Aanvang 13.00 uur. Einde rond 21.00 uur. Incl. licht avondmaal, 
koffie en workshopmap. Kosten: 70 euro voor leden van NM, 75 euro voor niet-leden. 

Workshop “Fotoshoot met je eigen hond” op zondag 4 oktober 2015 
In de ochtend theorie en daarna praktijk in de schitterende Soesterduinen. Kosten zijn 
80 euro p.p., inclusief  koffie/thee met iets erbij, lunch, soep en workshopmap. 
 
“Herfstsferen, paddenstoelen en nabronst”, woe. 6 oktober 2015 (vroeg!) 
In deze tijd is de kans groter om edelherten en mooie mistsferen te fotograferen. 
Kosten: 70 euro voor leden NM, 75 euro voor niet-leden. Incl.  koffie/thee, lunch en 
map. 
 

Workshop “Zonsopgang in  Wieden-Weerribben” op zondag 11 oktober 2015 

Met boot bij zonsopgang dit prachtige waterrijke gebied verkennen. Reeën, vele vogels 
en prachtig landschap. Het 2e deel gaan we voor herfstsferen en paddenstoelen. Kosten: 
90 euro voor leden van NM, 95 euro voor niet-leden.  Incl. Koffie,  lunch, boot en map 
 
“Dwalen rondom de Hierdense Beek in herfstsfeer”, op woe. 14 oktober 2015 
Zeer vele paddenstoelen, prachtige sferen om in rond te dwalen en vast te leggen. 
Kosten: 70 euro voor leden van NM, 75 euro voor niet-leden. Incl. lunch, koffie en map. 
 

Dansende bomenbos “Sprookjes fotograferen ” op zaterdag 17 oktober 2015 
In het Speulderbos, de bijzondere sferen vastleggen en veel paddenstoelen. Een feest 
voor ‘n natuurfotograaf! Kosten: 70 euro voor leden van NM, 75 euro voor niet-leden. 
 

“Damhertenbronst en vossen in het AWD” op  zaterdag 24 oktober 2015 
Op zoek naar de bronstarena’s van de damherten, o.l.v. gids. Zeer goede kans om vossen 
te fotograferen. Kosten: 70 euro voor leden van NM, 75 euro voor niet-leden. 
 

“Herfstsferen vastleggen in oude Veluwse Bossen”, woe. 28 oktober 2015 
Waar Rien Poortvliet ronddwaalde voor inspiratie, de mystieke sferen vastleggen!  
Kosten: 70 euro voor leden van NM, 75 euro voor niet-leden, incl. lunch, koffie en map. 
 

“Wolf, lynx, wilde kat en meer in herfstsfeer”, op zaterdag 14 november 2015 
In een prachtig wildpark, net over de grens (1 uur v.a. Utrecht), kunnen we deze 
boeiende dieren vastleggen. Fantastisch om wildfotografie te trainen. Kosten: 80 euro 
voor leden van NM, 85 euro voor niet-leden, incl. lunch, koffie en map en entree. 
 
“Vogels in vlucht en strandfotografie” Callantsoog, zaterdag 5 december 2015 
Vogels in vlucht zijn lastig te fotograferen, het vereist training en inzicht. In Callantsoog 
is het altijd nog gelukt om de vogels dichtbij te fotograferen. Verder is er een mooi 
strand waar altijd van alles te fotograferen is. Kosten: 70 euro voor leden van NM, 75 
euro voor niet-leden, inclusief lunch, koffie/thee met iets erbij en workshopmap. 
 

“Verbeter je foto’s door werken in RAW en  workflow”, zat. 12 december  2015 
Van een RAW-opname een JPEG maken is géén bewerking. Je doet al het werk dat de 
camera normaal voor je doet, nu zelf naar je eigen smaak (laptop meenemen). Ook gaan 
we in op “kiezen en opbergen”. ’s Ochtends worden foto’s gemaakt om mee te werken. 
Kosten: 70 euro voor leden van NM, 75 euro voor niet-leden, incl. lunch, koffie en map. 
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Boeiend en gezellig lang fotoweekend op Texel, 6 t/m 9 november 2015 
Van vrijdagmiddag 6 november tot maandagochtend 9 november vele disciplines 
van natuurfotografie intens beoefenen. In een comfortabel en gezellig huis 
verblijven we op de noordelijke punt van het eiland. We zullen onder andere 
robben gaan fotograferen vanaf een boot, vogels in vlucht, landschappen, 
macrofotografie, strandfotografie maar ook creatief aan de gang gaan, zowel aan 
het strand als in de pittoreske haventjes. Kosten: 345 euro voor leden van 
Natuurmonumenten, 375 euro voor niet-leden. Inclusief: accommodatie, 3x ontbijt, 
1x lunch en 3x diner, koffie/thee, boottocht en fotobegeleiding.  Kosten overtocht 
zijn circa 35 euro (auto). Maximaal 8 deelnemers. Accommodatie is op basis van 2-
persoons kamers.  

 

Masterclass Landschapsfotografie “Leeg, vol en volop in beweging” 
Landschapsfotografie is geen eenvoudige discipline. Het vraagt veel van het inzicht 
en creativiteit van de fotograaf. Tijdens deze Masterclass wordt er op drie geheel 
verschillende locaties gefotografeerd, met drie verschillende type landschappen 
(niet alleen op de Veluwe): een prachtig oud bos, een zandverstuiving en stromend 
water. Soms is er zoveel in beeld dat het chaotisch wordt. En op andere momenten 
zó leeg dat het beeld saai wordt. En dan kun je ook nog beweging in een landschap 
vastleggen. Kortom: We gaan tijdens deze Masterclass de problemen aanpakken 
waar je tegenaan kunt lopen bij het maken van boeiende landschapsfoto. We gaan 
zeker met verschillende objectieven en in zwart-wit werken. De deelnemers zullen 
regelmatig nauw met mij samenwerken. Er zit ruim tijd tussen de cursusdagen 
zodat je voldoende tijd hebt om te oefenen met de diverse onderdelen zonder 
stress. 
Cursusdata: 3 zaterdagen op  28 november 2015, 6 februari en 16 april 2016 
Kosten:  265 euro voor leden van Natuurmonumenten en 295 euro voor niet-
leden. 
Inclusief: koffie/thee  (hele dag) met iets erbij, alle lunches en cursusmateriaal; 
Kennis:   gevorderde niveau.  Beheersing van belichting (Basiscursus plus) 

 

Basiscursus natuurfotografie: Leren fotograferen in één van de mooiste seizoenen! 
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 
hopelijk kans om wintersferen vast te leggen. In dit gebied worden vaak IJsbaarden 
gezien!  
Cursus is toegankelijk voor alle kennisniveaus, camera moet wel instelbaar zijn. 
 

Cursusdata: 4 zaterdagen op 16 en 30 januari,  13 februari en 5 maart 2016 
Kosten: 270 euro voor leden Natuurmonumenten, en 290 euro voor niet-leden.  
Inclusief: koffie/thee, (hele dag), lunches en cursusmateriaal. 
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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 een aantal foto’s als “limited edition” gekocht kunnen worden 
• Er binnenkort een webshop geopend wordt!!! 
• Er maatwerk geleverd wordt, zoals privéworkshop, trip of  speciale lezing 
• Er van een aantal foto’s exclusieve postkaarten gemaakt zijn die te koop zijn 
• Je met een eigen groep zelf een datum kunt bepalen voor een workshop 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda workshops in schema 

 

Agenda cursussen tot en met najaar 2015 in schema 

 

 

“Special” Zondag 27 september 2015  “Paddenstoelen, supermaan en bronst” Leuvenumse Bossen  (tot 21.00 uur) Max. 6 deeln.                               

Zondag 4 oktober 2015 
Woensdag 6 oktober 2015 
Zondag 11 oktober 2015 
Woensdag 14 oktober 2015 
Zaterdag 17 oktober 2015 
Zaterdag  24 oktober 2015 
Woensdag 28 oktober 2015 
 

Fotoshoot met je eigen (of leen-) hond, Soesterduinen                         (4plaatsen vrij) 
Herfstsfeer, paddenstoelen en nabronst van het Edelhert  
De Wieden in herfstkleuren (boot) en paddenstoelen (Waterloopbos) 
Dwalen rond de Hierdense Beek in herfstsfeer. Heel veel paddenstoelen. 
Sprookjesachtige sferen fotograferen in het Speulderbos, Bos van de Dansende Bomen,  
Damhertenbronst, vossen en paddenstoelen in de Amsterdamse Waterleiding Duinen 
Dwalend door oude Veluwse bossen, mooie sferen, landschap en paddenstoelen 

Vrijdag 6 t/m maandag 9 november 2015 
Zaterdag 14 november 2015 
 

Lang fotoweekend op Texel, alle disciplines van natuurfotografie. Incl. robbentocht! 
Wildfotografie, Europees wild  in herfstsfeer (net over de grens) 
 

Zaterdag 5 december 2015 
Zaterdag 12 december 2015 

Vogels in beweging en fotograferen aan het strand in Callantsoog 
Werken met RAW opnames en workflow. Verbeter je foto’s, leer kiezen en archiveren 
 

28 november 2015, 6 februari en 16 april 2016 Masterclass Landschapsfotografie “Leeg, vol en in beweging’ 
16 en 30 januari, 13 februari en 5 maart 2016 Basiscursus natuurfotografie I,, 2016 op  4 zaterdagen   
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Goed om te weten 
Wil je 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 die op niet-Natuurmonumenten locaties.  Die korting geldt ook voor 
mensen die pas lid worden bij inschrijving. De korting geldt voor alle inwonende gezinsleden. 

Minimum aantal deelnemers: De cursus/workshop vindt doorgang als het minimale aantal 
deelnemers definitief heeft ingeschreven. Min./max. wordt aangegeven bij de workshop op de site. 

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 of een cursus met een eigen gezelschap: Met een eigen groep een workshop houden, zelfs 
een cursus doen op een locatie in overleg is mogelijk, bij 5 deelnemers of meer. Grotere groepen dan 8 
personen zijn dan soms mogelijk.  

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: Bepaald probleem oplossen, bepaald trainen?  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 25 euro . De extra kosten voor een cadeaubon zijn 2,50 euro. De 
cadeaubon is een jaar geldig. De cadeaubon kan via de website besteld worden.  

 

 

Geniet van al het moois dat de herfst te bieden heeft en misschien wel tot ziens! 

 
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 verleen                                                                                                                                              

Twitter:     @YvonnevanderMey 

Facebook:   Yvonne van der Mey  
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