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                                                                                               Elspeet, 9 december  2012 

Hallo allemaal,                                      
 

Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van 2012. We waren  ineens in een winterwonderland 

terechtgekomen, die helaas niet meer dan een paar dagen geduurd heeft. Maar wie weet wat  

voor moois koning Winter nog in petto heeft voor jullie.   

Voor mij is het de hoogste tijd om de agenda voor de eerste helft van 2013 te presenteren, 

want binnenkort vertrek ik weer voor een hele tijd naar Afrika om daar te werken. Van 18 

december tot 25 januari worden e-mails (beperkt) beantwoord door mijn zoon Kevin.  

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

De agenda tot en met juni 2013:  en wát voor een agenda!!  

Een aantal gloednieuwe workshops: o.a. Kievitsbloemen in de Wieden, reeënbronst, 

avond-wildworkshop en een fantastische workshop per boot in de Vechtplassen, een 

boeiende masterclass en een fantastisch fotoweekend in de Wieden-Weerribben.  
 

Natuurlijk is er veel bekends gebleven: de Basiscursus, cursus Compositie, 

Creativiteit en Licht en cursus Macro- en Close-up fotografie. Boeiende workshops 

naar  de gesloten gebieden Bloemkampen en Heihoef, workshop wildfotografie “de 

biggen zijn geboren”, Wilde Hyacinten en workshop Vliegend Hert.  
 

Kortom: voor iedere enthousiaste natuurfotograaf is er wel iets boeiends te beleven. 

De workshops staan beschreven op pagina 2, de cursussen en het fotoweekend in de 

Wieden-Weerribben op pagina 3, de masterclass en het schema van alle workshops 

en cursussen tot en met eind juni staan op pagina 4  
 

Een uitgebreide beschrijving van de workshops en cursussen met foto’s en de 

ervaringen van eerdere deelnemers, staan op de bijbehorende pagina’s op de website. 
 

Nog een leuk Kerstcadeau nodig? Geef een fotografie cadeaubon! 
Het is soms moeilijk om een leuk en betaalbaar cadeau voor iemand te vinden. Is de 

hobby van de ontvanger (natuur)fotografie, dan is de keuze al veel makkelijker. Er is 

een cadeaubon beschikbaar vanaf 20,-- euro. Meer informatie op de website 
 

Fotoweekend in de Wieden-Weerribben: 31 mei t/m 2 juni 2013 
Er staat weer een fotoweekend naar het Nationaal Park Wieden-Weerribben. We gaan 

per boot in de Aalscholverkolonie en in een werkende eendenkooi fotograferen. Veel 

vogel-, macro- en landschapsfotografie. We hebben een prachtige accommodatie in 

Giethoorn tot onze beschikking. Er zijn nog 3 plaatsen vrij! Lees verder op pagina 3 
 

Er komt weer een Masterclass in 2013!!! 
Vanaf 16 februari 2013 gaat er weer een Masterclass van start, vijf maanden lang 

intensief bezig zijn met fotografie op vijf prachtige locaties in Nederland. Alles draait 

om je foto’s het verhaal te laten vertellen dat jij echt wilt vertellen. Jouw “zien” in 

beeld gevangen. Lees meer op pagina 4. 
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Workshops in maart 2013 
Zaterdag 2 maart 2013 

            Op de grens van winter en lente: vogels, damherten en vossen in het AWD 

Vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag):   

            Ontwakende lente rondom de Hierdense Beek op de Veluwe 
 

Workshops in april 2013 

Maandag 1 april (2e Paasdag):  

           Landschap en macrofotografie in de Ned. woestijn, ‘t Hulshorster Zand  

Zaterdag 6 april:  

            Wildfotografie “de biggetjes zijn geboren” in wildpark ‘t Aardhuis 

Zaterdag 20 april:  

             Wilde Hyacinten en ander moois op landgoed Oldenaller 

Zondag 21 april: 

NIEUW!  Kievitsbloemen, reeën, vogels en landschappen in de Wieden-Weerribben 

Dinsdag 30 april (Koninginnedag) 

              Vogel- en Macrofotografie in Harderbroek en Harderbos (Flevoland) 

  

Workshops in mei 2013 
Woensdag 15 mei 

             Wildfotografie/training “Edelherten in de bast” wildpark ‘t Aardhuis 
Zaterdag 18 mei:  

              Workshop “Werken met RAW en verwerken van bergen foto’s” 

Maandag 20 mei (2
e
 Pinksterdag):  

               Avond wildworkshop in het Kroondomein-Veluwe (met gids) 
              

 Workshops in juni 2013 
Woensdag 5 juni:  

            Zonnedauw, orchideeën en libellen: macrofotografie in“de Bloemkampen” 

Woensdag 12 juni: 

 NIEUW! De eerste reekalveren en de aanloop naar de reeënbrons(Westerheide) 

Woensdag 19 juni: 

            Wild, macro, landschap en Vliegend Hert op de Asselse Heide/Aardhuis 

Woensdag 26 juni: 
            Macrofotografie op Heihoef: o.a. Gentiaan, Zonnedauw en Orchissen 

Zaterdag 29 juni: 

NIEUW!  Unieke workshop natuurfotografie “Vechtse Plassen” (onder voorbehoud) 
 

De kosten van alle workshops zijn 70 euro voor leden Natuurmonumenten en 75 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 website bij “workshops” 
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Cursusaanbod t/m juni 2013 
    

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. Niet meer 

afhankelijk zijn van de omstandigheden, maar de situatie zelf onder controle hebben. 

Data: 1
e
 cursus op zat. 26 januari, 9 & 23 februari en 9 maart (3 plaatsen vrij)  

           2
e 

basiscursus 2013 op vier zaterdagen 11 en 25 mei en 8 en 22 juni  
               

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:  zaterdagen  23 maart, 13 april en 4 mei 2013   
Kosten:  195 euro voor leden Natuurmonumenten, en 220 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:   zaterdagen 16 en 30 maart 2013   
Kosten:  140 euro voor leden Natuurmonumenten, niet leden betalen 150 euro. 

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

Kennisniveau:  gelijk aan Basiscursus. Camera moet handmatig instelbaar zijn. 
 

Fotoweekend Wieden-Weerribben: 31 mei t/m 2 juni 2013 
Na drie geweldige fotoweekenden op Ameland, Texel en Terschelling ga ik dit voorjaar 

met een groep van max. 8 fotografen naar nationaal Park de Wieden-Weerribben. We 

gaan met eigen boot en “onze eigen” welbekende schipper Ferdinand van 

vrijdagmiddag tot en met zondagavond fotograferen in dit bijzondere natuurgebied. We 

gaan met onze eigen groep fotograferen in de Aalscholverkolonie en in een werkende 

eendenkooi. Deze dagen staan in het teken van wild-, vogel-, macro- en 

landschapsfotografie. Maar ook fotograferen in het mooie Giethoorn staat op het 

programma. Inclusief 2 vollemaan tochten in de Wieden, en uiteraard zien we ook 

tweemaal op het water de zon opgaan. We hebben een prachtige accommodatie in 

Giethoorn tot onze beschikking. Kosten: 375 euro voor leden van Natuurmonumenten 

en 395 euro voor niet-leden van Natuurmonumenten. Dit is inclusief fotobegeleiding, 

accommodatie, eten, drinken, excursies en boothuur.  Er zijn nog 2 plaatsen vrij! 
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Masterclass 2013 “de kunst van het zien” 
Zomaar een beeld vastleggen of jouw verhaal in één beeld vangen? Is het “mazzel” of “zien” sommige 

fotografen hun kansen gewoon beter? Laten jouw foto’s nog steeds niet altijd zien wat jij wilt? Vanaf 16 

februari 2013 gaat de Masterclass “de kunst van het zien” van start. Eén cursusdag per maand (op zaterdag 

of zondag), in februari, maart, april, mei en juni 2013, op vijf prachtige locaties in Nederland. Er wordt naar 

gestreefd om zoveel mogelijk facetten van natuur en natuurfotografie aan bod te laten komen. Naast het 

“zien” van de mogelijkheden, zijn er verschillende manieren waarbij je de foto kunt laten spreken. 

Cameravoering, aparte belichting, creatieve compositie en beweging om er maar eens een paar te noemen.  
 

Wat mag je verwachten: Vrijwel alle disciplines van natuurfotografie komen aan bod. Vijf prachtige 

locaties door heel Nederland. Aanleren je foto’s een verhaal te laten vertellen zonder woorden. Trainen met 

opdrachten (alsof je een opdrachtgever hebt). Wat mag ik verwachten: nieuwsgierigheid, niet te snel 

opgeven, gevoel voor humor, enthousiasme, samenwerking en niet voor een kleintje vervaard. Belangrijk 

onderdeel van de cursus is het leren bespreken van foto’s. Het leren herkennen van sterke en minder sterke 

kanten van een foto vergroot je inzicht. Deze Masterclass is een unieke ervaring en een boost voor al je 

fotografische vaardigheden. 
 

Het is een cursus voor ver(der) gevorderde fotografen. De compositieregels ken je, de basisvaardigheden 

van belichting zijn je bekend en je camera heb je ook behoorlijk onder controle. Het werken met statief is 

een must. Er zijn minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.  

De data zijn: zat. 16 februari, zon. 17 maart, zat. 27 april, zon 12 mei en zat. 15 juni 2013.  

Kosten 415 euro voor leden van Natuurmonumenten en 445 euro voor niet-leden. De kosten zijn 

inclusief koffie/thee, alle lunches tijdens de cursusdagen, kosten boot, gidsen en cursusmateriaal.  
    

Agenda tot en met juni 2013 in schema 
 

Workshops tot en met juni 2013 

 

Cursussen tot en met juni 2013 
26 januari, 9 en 23 februari, 9 maart 2013 

11 en 25 mei, 8 en 22 juni 2013 

Basiscursus natuurfotografie, 4 zaterdagen   3 plaatsen vrij  

Basiscursus natuurfotografie, 4 zaterdagen                                  

23 maart13 april en 4 mei 2013 Cursus Macro en Close-up II,  3  zaterdagen               

16 en 30 maart 2013 Cursus Compositie, Creativiteit en Licht II,  2 zaterdagen          

16 februari, 17 maart, 27 april, 12 mei en 

15 juni 2013 

Masterclass “de Kunst van het Zien”, ’t verhaal van de foto 

vastleggen  

Vrijdag t/m zon. avond 31 mei t/m 2 juni NIEUW!! Fotoweekend Wieden-Weerribben  3 plekken vrij 

Zaterdag 2 maart  

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag 

AW D op de grens van de winter en lente: Vossen, Vogels en Damherten 

Ontwakende lente rondom de Hierdense Beek (Veluwe) 

Ma. 1 april (2e
 paasdag) 

Zaterdag 6 april  

Zaterdag 20 april 

Zondag 21 april           NIEUW 

Di. 30 april (Koninginnedag) 

Hulshorster Zand, creatieve natuurfotografie in een Nederlandse “woestijn” 

Wildfotografie “De wild zwijnbiggetjes zijn geboren” Wildpark ’t Aardhuis 

Wilde Hyacinten en ander moois op Landgoed Oldenaller  

Kievitsbloemen, vogels en reeën fotograferen in de Wieden-Weerribben 

Vogels en macrofotografie in Harderbroek en Harderbos (Flevoland) 

Woensdag 15 mei 

Zaterdag 18 mei  

Maandag 20 mei (2e Pinksterdag) 

Wildfotografie “Edelherten in de bast” Wildpark ‘t Aardhuis 

Workshop Werken met RAW en verwerken van een berg foto’s (workflow)  

Avond wildworkshop in het Kroondomein (met gids) 

Zaterdag 5 juni 

Woensdag 12 juni       NIEUW 

Woensdag 19 juni      

Woensdag 26 juni  

Zaterdag 29 juni         NIEUW 

Zonnedauw, orchideeën en libellen in de Bloemkampen 

De eerste reekalfjes en de aanloop naar de Reeënbronst, Westerheide 

Workshop Asselse Heide en het Vliegend Hert (’t Aardhuis) 

Gentiaan, Zonnedauw en Orchissen op Heihoef (gesloten gebied) 

Workshop natuurfotografie Vechtse Plassen per boot (onder voorbehoud) 
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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. 

Ook een cursus kan er georganiseerd worden voor een eigen groep, op andere data. Minimaal 5 deelnemers.  

 

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: 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. Of de bon 

gebruiken om een prachtige foto aan de muur te kopen. De cadeaubon kan via de website besteld worden.  

 
Ik wens jullie heel gezellige feestdagen toe met veel sneeuw, plezier en een prachtig, 
gezond en succesvol Nieuw Jaar, vol  inspiratie en mooie fotomomenten!  
 
Met een hartelijke groet, 
                                                                                                                                                   
Yvonne van der Mey Wildlife Photography                                 

Schapendrift 170, 8075 BA Elspeet             

Tel.0577-491343  
www.yvonnevandermey.nl 

 
De inhoud van deze nieuwsbrief is auteursrechtelijk beschermd. Geen enkel onderdeel, zowel tekst als afbeelding mag 

gebruikt worden in enige vorm tenzij de auteur daar vooraf uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor heeft verleend. 
 

  
  

 

  

  

 

Twitter:     @YvonnevanderMey 

Facebook:   Yvonne van der Mey Wildlife Photography                                                          


