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NIEUWS - - -NIEUWS - - - NIEUWS - - - NIEUWS - - - NIEUWS - - - NIEUWS 
 

In deze Nieuwsbrief vind je de agenda met data van cursussen en workshops voor 

de eerste helft van 2012 (tot 30 juni) en de Terugkomdag op 25 augustus. Er is 

volop keuze in thema’s en gebieden. Er zijn veel workshops naar nieuwe gebieden 

gepland, zoals naar het Deelerwoud op zaterdag 7 januari 2012. 
 

We zijn bijna aan het einde van een heel druk jaar, maar in december staan er nog een 

paar heel interessante workshops op het programma. Op pag. 2 staat de beschrijving: 

 
 

    

 
 

 

 

Bijzonder cadeau geven? Er is een nieuwe cadeaubon! 
Naast de bekende cadeaubon om een workshop of cursus cadeau te geven, is er nu 

ook een cadeaubon beschikbaar waarbij je zelf het bedrag (20 euro of meer) kunt 

bepalen. De ontvanger kan deze cadeaubon verzilveren voor een cursus of workshop, 

en het ontbrekende bedrag zelf bij betalen. De bon is 1 jaar geldig. 
 

Unieke fotoreis naar Zuid-Afrika in juli 2012! 
De voorbereidingen zijn in volle gang, binnenkort zijn alle details bekend. Het wordt 

in ieder geval een fantastische 15-daagse reis (12 dagen fotograferen) naar het 

wereldberoemde Kruger National Park, een veelzijdig natuurgebied met de Big Five 

een zeer grote wilddichtheid en heel veel soorten vogels. Lees verder op pagina 4. 
 

Echt goed leren fotograferen? Basiscursus natuurfotografie!  
In januari begint deze geweldige cursus weer. Het startpunt van veel (meer) plezier in 

het fotograferen. Meer informatie en data van alle cursussen in 2012 op pagina 3 
 

FOTOGRAFIE WEEKEND OP TEXEL: 16  -  19 maart 2012 
Van vrijdagmiddag tot maandagochtend bezig zijn met fotograferen. Strand, de zee, 

vogels, zeehonden en typische landschappen. Kortom voor iedere natuurfotograaf is 

er iets boeiends te vinden op een prachtig Waddeneiland. Lees meer op pagina 4. 

 

    NIEUWSBRIEF INIEUWSBRIEF INIEUWSBRIEF INIEUWSBRIEF IVVVV----2011201120112011    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

        

    
    

    
    

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  
   

                              

    

    

    
 

 

    

                                                                                                                                         Elspeet, 5 december  2011 

Hallo allemaal, 
 

Wat een apart  najaar maken we mee: de bosbessen staan weer in knop en ik vind elke dag nieuwe paddenstoelen. Toch is 

het bijna winter, met de feestdagen in zicht. Veel fotografen vinden dit seizoen niet erg interessant, maar juist in deze tijd 

zijn de sferen en het licht vaak magisch, zeker in combinatie met mist. Kortom: zet de fotoapparatuur niet in de kast, maar 

zoek de uitdaging en blijf lekker fotograferen.  

Sinds kort staan nieuwtjes, nieuwe foto’s en het Natuurmoment van de dag op   Twitter #YvonnevanderMey 

 

11 december 2011: 

Opfrisdag van de kennis van belichting, compositie en andere zaken 
17 december 2011:  

Wild, landschappen en vogels in de winterse Wieden/Weerribben 
24 december 2011 

Training “vogels in actie” en de schoonheid van zee en strand 
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WORKSHOPSWORKSHOPSWORKSHOPSWORKSHOPS    ININININ    DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    2011201120112011 

 

NIEUW  zondag 11 december 2011 

Opfrisdag belichting, compositie en andere belangrijke zaken 
Is na de cursus de kennis een beetje weggezakt? Dingen die steeds weer vergeten worden of 

fout gaan? Alle vragen en problemen die de deelnemers ervaren en dus zelf aandragen, 

worden tijdens deze workshop behandeld, en zowel in theorie als in de praktijk geoefend. 

Kosten zijn 65 euro voor leden Natuurmonumenten en 70 euro voor niet-leden.  
 

NIEUW zaterdag 17 december 2011:  

Winterse Wieden/Weerribben: wild, macro, landschappen en vogels   
Bij zonsopgang (8.30/9.00) varen we met schipper Ferdinand het Nationaal Park in 

en laten ons verrassen door de unieke sfeer van het gebied in de winter, en alles wat 

loopt, zwemt en vliegt. Het middagdeel van de workshop wordt gehouden in een 

ander deel van het Nationale Park (lopend). Kosten zijn 90 euro voor leden van Nat. 

Monumenten en 95 euro voor niet-leden. Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. 
 

Nieuw zaterdag 24 december 2011: 

Training vogels in vlucht, beweging van de zee en strandobjecten  
Eén van de moeilijkste onderdelen van fotografie is het vastleggen van beweging, en zeker 

van vliegende vogels. We gaan een dag trainen op het strand van Callantsoog, waar de vele 

soorten meeuwen  geduldige modellen zijn. De zee stopt ook nooit met bewegen en er zijn 

altijd aparte dingen aan het strand te vinden om te fotograferen. 

Kosten zijn 65 euro voor leden Natuurmonumenten en 70 euro voor niet-leden. 
 

Alle workshops zijn inclusief lunch, koffie/thee en workshopmap. 

------------------------------------ 

WORKSHOPSWORKSHOPSWORKSHOPSWORKSHOPS    JANUARIJANUARIJANUARIJANUARI    EN FEBRUARIEN FEBRUARIEN FEBRUARIEN FEBRUARI    2012201220122012 

          De workshops voor de overige maanden staan in het schema op pag. 4 

Nieuw    7 januari 2012: Winter in het Deelerwoud 
De stilte en uitgestrektheid van het Deelerwoud ervaren, onder leiding van een 

ervaren gids op zoek naar de vele dam- en edelherten, die dan de geweien nog net op 

hebben, het indrukwekkende landschap en de bijzondere sfeer in dit gebied. Kosten: 

65 euro voor leden Natuurmonumenten en 70 euro voor niet-leden. 
  

Nieuw  21 januari 2012: de Leuvenumse Bossen van noord naar zuid 
We steken de Leuvenumse Bossen over naar de Hierdense Beek. Dit gebied draagt namen 

die tot de verbeelding spreken: vanuit het atelier aan de Schapendrift via het Adderpad, 

Berkenlaantje, De Nieuwe Traa, het Hertenbos, de Fortberg en het Grote Water. Eén van de 

mooiste bossen in Nederland is in wintertooi en wij gaan het vastleggen. Kosten: 65 euro 

voor leden Nat.monumenten en 70 euro voor niet-leden. 
  

Nieuw 4 februari: Amsterdamse Waterleiding Duinen in wintersfeer 
Het typische duinlandschap, waterpartijen, damherten, vele vogels en vossen: zeker in de 

winter biedt dit unieke gebied volop mogelijkheden voor een natuurfotograaf. Kosten: 65 

euro voor leden Nat.monumenten en 70 euro voor niet-leden. 
 

18 februari:  Vennen op de Veluwe, op zoek naar de Heidekikker 
Heide en vennen op de Veluwe zijn altijd prachtig om te fotograferen. Een extra uitdaging os 

het om de Heidekikker te vinden, die in deze periode blauw kleurt vanwege de paartijd. 

Kosten: 65 euro voor leden Nat.monumenten en 70 euro voor niet-leden. 
 

25 februari 2012 De Hierdense Beek in de winter 
De laaglandbeek die slingerend zijn weg vindt. De kleuren en vormen daar zijn altijd 

prachtig om vast te leggen. Misschien wel ligt er dan net sneeuw of zijn er ijssculpturen bij 

de Beek. Kosten: 65 euro voor leden Nat.monumenten en 70 euro voor niet-leden. 
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 CURSUSAANBOD JANUARI CURSUSAANBOD JANUARI CURSUSAANBOD JANUARI CURSUSAANBOD JANUARI T/MT/MT/MT/M    JUNIJUNIJUNIJUNI    2012201220122012    
    

Basiscursus Natuurfotografie:   Deze zeer complete fotocursus is voor zowel 

beginnende als iets gevorderde fotografen bedoeld. In vier hele dagen wordt alle theorie in 

de praktijk geoefend totdat iedereen het in de vingers heeft. Aan het einde van de cursus 

heb je met elke knop op de camera gewerkt, werk je zelfstandig met de  belichting en ken 

je de basis van compositie, perspectief en goede achtergronden. Incl. lunches, koffie/thee 

en cursusmateriaal. Er  wordt op vier verschillende locaties gefotografeerd. Er zijn 2 

basiscursussen gepland in de eerste helft van 2012: 

Cursusdagen: zaterdagen 14 en 28 januari, 11 februari en 3 maart 2012 en 

                         zaterdagen  24 maart, 7 en 21 april en 5 mei 2012              
Kosten: leden Natuurmonument 260 euro, niet-leden betalen 280 euro  
 

Cursussen voor gevorderde fotografen: 
Macro- en Close-up fotografie, “Een wereld in een wereld”.  Het is ongelofelijk 

wat er op een vierkante meter te vinden is aan foto onderwerpen. Bloemen, paddenstoelen, 

mossen, insecten, vlinders en alledaagse zaken worden heel speciaal in macro. Een zeer 

verslavende discipline van natuurfotografie. Een geweldige driedaagse, intensieve cursus. 

Cursusdagen  zaterdag 10 en 31 maart en 14 april 2012   
Kosten 205 euro – voor NM leden zijn de kosten 185 euro, incl. lunches/cursusmateriaal  

 

“Compositie, Licht en Creativiteit” Deze 2-daagse cursus behandelt een aantal 

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. Cursusdagen  zaterdag 19 mei en 9 juni 2012   

Kosten 140 euro – leden Natuurmonumenten betalen 130 euro. Incl. lunches/materiaal.                      
====================================== 

15-DAAGSE FOTOREIS naar Zuid-Afrika in juli 2012 
Van zonsop- tot zonsondergang fotograferen: veel wild en vogels, adembenemend 

mooie zonsop- en 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 indrukwekkende gebrul van een leeuw. We 

verblijven zowel het zuidelijke deel als in het noordelijkste deel van het Park, 

onder meer in een rustiek camp (zonder elektriciteit) vlakbij het wondermooie 

Pafuri Rainforest met eeuwenoude Baobabs en Fevertrees. Dit is het “oude 

Kruger”, waar stilte nog de boventoon voert. Er kunnen maximaal 8 of 9 mensen 

mee. Het verblijf is in tweepersoons bungalows, kamers of (boom) tenten. Dit kan 

een op zichzelf staande reis zijn, maar kan ook uitstekend als begin van een langer 

verblijf in Zuid-Afrika dienen, of juist de afsluiting zijn. Alle details, data en 

prijzen worden binnenkort in een aparte email bekendgemaakt. Als je serieus 

interesse hebt om mee te gaan, kun je dat alvast aan mij doorgeven per email. 
 

FOTOWEEKEND  OP TEXEL  16  -  19  MAART 2012 
De altijd bewegende zee, het strand, het steeds veranderende licht, veel soorten 

vogels, zeehonden, bossen, natuurgebieden zoals De Slufter en de Muy en het 

typische Waddeneiland landschap: Texel biedt aan iedere natuurfotograaf heel veel 

boeiende fotomogelijkheden. Van zonsop- tot zonsondergang bezig zijn met 

fotograferen is een geweldige ervaring. Je krijgt in hoog tempo veel meer ervaring 

in het fotograferen en bediening van de apparatuur. Actiefotografie met meeuwen 

en de zee, creatief bezig zijn met alles wat de zee geeft, macrofotografie en 

vogelfotografie. Avonds bespreken we de foto’s. We verblijven in een fantastisch 

huis nabij de Cocksdorp. Incl. alle maaltijden, snacks en koffie/thee/fris 330 

euro leden NM en 350 euro voor niet-leden. (m.u.v. de overtocht = 35 euro). 
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Cursussen januari tot en met juni 2012 
14  & 28 januari, 11 februari en 3 maart 2012 Basiscursus natuurfotografie, vier zaterdagen 

10 en 31  maart en 14 april  2012 Cursus Macro en Close-up III,  3  zaterdagen       

24 maart, 7 en 21 april en 5 mei 2012 Basiscursus natuurfotografie, vier zaterdagen 

19  mei en 9 juni 2012 Cursus Compositie en Licht I,  2 zaterdagen           
 

Workshops januari tot en met juni 2012 in schema 

 

 

GEFELICITEERD!      GEFELICITEERD!     GEFELICITEERD!                 
Een foto van Hans Koster, één van de Masterclass cursisten, is in augustus de favoriet van het publiek geworden  in 

de fotowedstrijd van Natuurmonumenten. Gefeliciteerd Hans! 
In september werd een foto van Wim Gelderblom, ook een Masterclass cursist, door de ANWB uitgekozen 

aan winnende foto van de maand. Ook jij proficiat Wim! 
 

Ik wens iedereen een geweldige decembermaand toe, met mooie en gezellige feestdagen  
en vooral wens ik jullie veel GELUK, inspiratie en mooie fotomomenten toe in 2012! 
 

Met een hartelijke groet, 

                                                                                                                                                   

Yvonne van der Mey Wildlife Photography                                        Twitter:     # YvonnevanderMey 

Schapendrift 170, 8075 BA Elspeet                                                    Website:    www.yvonnevandermey.nl 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

Zondag 11 december 2011 

Zaterdag 17 december 2011 

Zaterdag 24 december 2011 

NIEUW! Opfrisdag belichting en andere technische zaken  

NIEUW! Workshop “Winter in de Wieden/Weerribben 

NIEUW! Training actie fotografie (o.a. panning) “Vogels aan de kust” 

Zaterdag 7 januari 2012 

Zaterdag 21 januari 2012 

NIEUW! Het Deelerwoud, landschap, sferen en dam- en edelherten 

NIEUW! De Leuvenumse Bossen cross-over. 

Zaterdag 18 februari  

Zaterdag 25 februari  

Heide en Vennen op de Veluwe: paartijd van de Heide kikker 

Wintersferen rond de Hierdense Beek 

Vrij. 16 – ma. 19 maart  FOTOWEEKEND OP TEXEL!! 

Vrijdag 6 april (Goede Vrijdag) 

Maandag 9 april (2
e
 Paasdag) 

Zaterdag 28 april  

Maandag 30 april 

Training wildfotografie in het Aardhuis: de biggen zijn geboren! 

Lente op het Hulshorster Zand. Een creatieve workshop. 

Wieden-Weerribben: Kievitsbloemen, vogels, sferen en wild! 

Macrofotografie Landgoed Oldenaller: wilde hyacinten en ander moois 

Zaterdag 12 mei  

Donderdag 17 mei (Hemelvaart) 

Zaterdag 26 mei 

Maandag 28 mei (2
e
 Pinksterdag) 

Voor de laatste keer: landgoed Oud-Groevenbeek vanuit het landhuis 

Lente in het Kroondomein, rondom de hut van Koningin Wilhelmina 

Lente en vogels op het Vogeleiland en macro op de Kierse Wijde 

Special! Bloemkampen, een feest voor liefhebbers van macrofotografie 

Zaterdag 2 juni 

Zaterdag 16 juni 

Zaterdag 23 juni 

Woensdag 27 juni 

Training wildfotografie op het Aardhuis: Edelherten met bastgewei 

Vogelfotografie en Macrofotografie in Harderbroek/Harderbos 

Wildfotografie op de Asselse Heide en Vliegend Hert in het Aardhuis 

Special!! Fotograferen op Heihoef (gesloten gebied) 

Zaterdag 25 augustus TERUGKOMDAG VOOR CURSISTEN 
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De inhoud van deze nieuwsbrief is beschermd door het auteursrecht en geen enkel onderdeel/afbeelding mag  
gebruikt worden tenzij de auteur daar vooraf uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor heeft verleend. 
 

  

GOED OM TE WETEN:GOED OM TE WETEN:GOED OM TE WETEN:GOED OM TE WETEN:    
 

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. Bij 

sommige workshops 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 
Er zijn ook mogelijkheden om met een eigen groep een workshop te houden, op een locatie 

in overleg. In overleg zijn grotere groepen dan 8 personen mogelijk op veel locaties. 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 
  

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

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

Locatie in overleg.  
 

Cadeaubon 
Regelmatig wordt een workshop of cursus als cadeau gegeven, en speciaal daarvoor is er 

een cadeaubon, zodat de gever iets tastbaars kan geven. Ook kan er een algemene 

cadeaubon gegeven worden waarvan de waarde (vanaf 20 euro) gebruikt kan worden bij de 

betaling van een workshop of cursus. 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. Een origineel cadeau voor natuurliefhebbers die 

ook van fotograferen houden. De cadeaubon kan via yvdm@yvonnevandermey.nl besteld 

worden 
 


