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Nieuwsbrief 3/2018 

  Elspeet, 18 september 2018 

Hallo allemaal,                                      

Wat een bijzondere zomer hebben we gehad! Het ene na het andere record is gebroken. Door de hoge 

temperaturen zijn er tot eind augustus een aantal workshops verzet, maar inmiddels ligt alles weer op 

schema. Er staan de komende tijd weer veel verschillende en boeiende workshops, diverse cursussen en 

een boeiend fotoweekend in november op het programma.  

Er komt een Nieuwsbrief “nieuwe stijl”: overzichtelijker en met links naar de website . Alle informatie over 

een bepaalde workshop met één click. Nog  niet alle workshops en cursussen zijn aangelinkt op deze 

manier, sommigen hebben een link naar de workshoppagina en moet je op de workshop zelf klikken.  
 

Op 25 augustus 2018 is de nieuwe 2-daagse cursus “wildfotografie in theorie en praktijk” begonnen! 

Deze cursus geef ik in samenwerking met sporendeskundige Michel Grobbe. Deze cursus was in no-time 

volgeboekt dus heb ik een tweede cursus georganiseerd: de nieuwe data zijn gepland  

op zaterdag 6 oktober en zondag 28 oktober. Er is nog 1 plaats vrij!                                              Lees hier verder 

Van vrijdagmiddag 2 november t/m maandagochtend 5 november 2018 is er een boeiend en gezellig 

fotoweekend in de schitterende omgeving van Winterswijk (evt. tot zondagavond is ook mogelijk).  Eén 

dag zal helemaal in het teken van wild- en vogelfotografie staan. De tweede dag gaan we aan de slag met 

creatieve fotografie, macro-, landschapsfotografie en meer! Een boost voor je kennis en vaardigheden en 

erg gezellig ook! Maximaal 6 deelnemers! Nog 3 plekken vrij!                                                       Lees hier verder 
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Zondag 30 september “Edelhertenbronst en herfstsferen in de Leuvenumse bossen” (vroege workshop!) 

Op zoek naar de edelherten in bronst en alle moois dat de herfst al te bieden heeft.                                   Lees hier verder 

Zondag 7 oktober “Herfstsferen en paddenstoelen” in het Kroondomein, een vroege workshop. Geen 

jaargetijde kent zulk mooi licht en prachtige onderwerpen als de herfst.             Meer informatie op de website 

Woensdag 10 oktober Workshop “Fotoshoot met je eigen hond” op op de Veluwe (omgeving Nunspeet)! 

Vaardigheden aanleren om echt veel mooiere foto’s van je eigen hond te maken.                                    Lees hier verder.. 

Zondag 14 oktober “Herfstsfeer en paddenstoelen in het bos van de Dansende Bomen” Prachtige bomen, 

paddenstoelen en een magische sfeer! Feest voor landschaps- en macrofotografie!         Meer informatie op de website           

Woensdag 17 oktober “Herfst en paddenstoelen op landgoed Oldenaller en Oud-Groevenbeek” Genieten 

van alle mooie dingen die de herfst te bieden heeft op 2 prachtige landgoederen              Meer informatie op de website 

Zaterdag 20 oktober “Damhertenbronst, vossen en herfstsferen” in AWD   Een van de jaarlijks terugkerende 

hoogtepunten in natuurfotografie!                                                                                                 Meer informatie op de website                                                                                                           

Woensdag 24 oktober “ Herfstsferen rondom de Hierdense Beek” De prachtige herfstsferen en kleuren 

vastleggen rondom één van de mooiste beken van de Veluwe                                                Meer informatie op de website                                                                                                       

Woensdag 7 november “ Herfstkleuren en paddenstoelen in het Waterloopbos” De herfst vastleggen in een 

heel bijzonder bos, vol kleur en bijzondere vormen. Een aanrader!                                        Meer informatie op de website  

Zondag 11 november “Herfstsfeer en paddenstoelen op de zandverstuiving,” ‘n vroege creatieve workshop 

natuurfotografie, dwalend door een prachtig bos naar de “woestijn van de Veluwe”         Meer informatie op de website 

Zondag 18 november “Herfstsferen en paddenstoelen in het Kroondomein,” een vroege workshop. Prachtig 

licht, kleuren, vormen: alles wat de herfst zo bijzonder maakt!                                                Meer informatie op de website 

Zaterdag 24 november “Vogelfotografie en beweging aan het strand” in Callantsoog. Altijd een belevenis én 

uitdaging om vogels in vlucht vast te leggen.                                                                                Meer informatie op de website 

Zaterdag 8 december workshop werken met RAW “Kleine moeite met een prachtig resultaat”. Een veel 

mooier resultaat als je ’n RAW beeld omzet naar JPEG, maar nu naar je eigen smaak.                                   Lees hier verder 

               
 

https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/twee-daagse-cursus-wildfotografie-in-theorie-en-praktijk/
https://www.yvonnevandermey.nl/nl/fotoreizen/fotoweekend-wildfotografie-herfstsfeer-en-paddenstoelen/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/vroege-workshop-ontwakend-bos-in-de-leuvenumse-bossen/
https://www.yvonnevandermey.nl/nl/workshops-natuurfotografie/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/unieke-fotoworkshop-fotoshoot-met-je-eigen-hond/
https://www.yvonnevandermey.nl/nl/workshops-natuurfotografie/
https://www.yvonnevandermey.nl/nl/workshops-natuurfotografie/
https://www.yvonnevandermey.nl/nl/workshops-natuurfotografie/
https://www.yvonnevandermey.nl/nl/workshops-natuurfotografie/
https://www.yvonnevandermey.nl/nl/workshops-natuurfotografie/
https://www.yvonnevandermey.nl/nl/workshops-natuurfotografie/
https://www.yvonnevandermey.nl/nl/workshops-natuurfotografie/
https://www.yvonnevandermey.nl/nl/workshops-natuurfotografie/
https://www.yvonnevandermey.nl/workshop/werken-met-raw-files-en-keuzes-maken-uit-een-berg-fotos/
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Boeiend fotoweekend in Winterswijk,  2 nov. t/m 5 nov. 2018 

Vanaf vrijdagmiddag 2 november 2018 tot en met maandagochtend 5 november 2018 intensief bezig zijn 

met natuurfotografie, samen met een kleine groep (max. 6) gelijkgestemde mensen. Veel nieuwe kennis 

opdoen, nieuwe vaardigheden aanleren, moeilijkheden oplossen en vooral veel plezier beleven aan een 

heerlijke hobby. We verblijven in een comfortabele bungalow (op basis van comfortabele gedeelde 2-

persoonskamers) nabij het Korenburgerveen. Er is WiFi aanwezig. Eén hele dag zal in teken staan van 

wildfotografie. Ook zullen we langs een prachtige beek fotograferen, zon op- en ondergang vastleggen, 

rondom een oude watermolen en in een heel oud stadje fotograferen en ons verder laten verrassen door 

alles wat mooi is. Aan bod komt in dit weekend: wildfotografie, landschapsfotografie, macro- en close-

upfotografie, zwart-wit en creatieve fotografie. Je kunt van te voren aangeven welk onderwerp je graag 

extra aandacht wilt geven! Het fotoweekend is geschikt voor alle niveaus en voor alle soorten apparatuur. 

De kosten zijn voor jaarleden van Natuurmonumenten 295 euro per persoon en voor niet-leden 315 euro 

per persoon. Incl. drie overnachtingen, 3x ontbijt, 2x lunch, 3x diner, fotobegeleiding en entree wildpark. 

                                                                                                                                                                 Lees hier verder                                                                                                                                                              

 

 

Cursusaanbod vanaf oktober 2018 tot en met februari 2019 
 

NIEUW!! 2-daagse cursus Wildfotografie in theorie en praktijk (gevorderd)! 
Wildfotografie is één van de meest geliefde en moeilijke disciplines binnen natuurfotografie. Er komt veel 

bij kijken om een echt aansprekende wildfoto te maken. Wild in Nederland is best schuw. Het is handig als 

je de dieren kunt vinden (door hun sporen te lezen bijvoorbeeld) en weet wat de beste manier is om ze in 

rust te ontmoeten en vast te leggen. De tweede cursusdag is geheel gericht op de praktijk. 

Daarnaast moet je heel snel en heel goed kunnen reageren op de steeds wisselende omstandigheden en 

belichting. In deze cursus gaan we in op alle belangrijke facetten, leer je de do’s en don’ts in theorie en 

praktijk. Van “het vinden” van wild (dit onderdeel wordt gegeven door sporendeskundige Michel Grobbe) 

tot het herkennen én vastleggen van “het moment”. We fotograferen op twee verschillende locaties.  

Data: Op zaterdag  6 oktober 2018 (dag 1) en op zondag 28 oktober 2018 (dag 2);  

Kosten: 175 euro voor jaarleden van Natuurmonumenten en 195 euro voor niet-leden;  

(incl.: koffie/thee lunches/avondmaaltijd, cursusmateriaal, entree). Kennis op niveau van (mijn) 

basiscursus is gewenst (in theorie en praktijk). Er is nog één plaats vrij!                                           Lees hier verder 

Compositie, Licht en Creativiteit: (iets gevorderde fotografen) Deze unieke 2-daagse cursus 

behandelt drie zeer belangrijke onderwerpen in fotografie. Goede compositie, het ontwikkelen van je 

creativiteit en goed gebruik maken van licht van groot belang om je foto een blikvanger te laten worden. 

Theorie in de ochtend, geoefend in de middag. Op twee locaties op de Veluwe.  

Cursusdata: twee zaterdagen op 17 november en 1 december 2017.  

Kosten: 145 euro voor jaarleden Natuurmonumenten, voor niet-leden 155 euro. Inclusief: koffie/thee 

(hele dag) met iets lekkers, lunches en cursusmateriaal. Kennisniveau: gelijk aan Basiscursus.      
                                                                                                                                                            Lees hier verder 

Basiscursus natuurfotografie: Een unieke 4-daagse fotocursus op de Veluwe. Niet alleen voor 

beginnende fotografen maar voor iedereen die alle belangrijke kennis en vaardigheden van fotografie 

duidelijk op een rijtje wil hebben. Compositie en belichting en elke knop op de camera worden uitgelegd 

(ochtend) en geoefend (middag). Dus veel meer plezier hebben van je hobby en apparatuur. Tijdens deze 

wintercursus is de kans groot om een zeldzaam natuurfenomeen vast te leggen: het IJshaar!  

Cursusdata: Vier zaterdagen op 12 en 26 januari 2019, 9 februari en 2 maart 2018; 

Kosten: 279 euro voor jaarleden NM en 299 euro niet-leden. Incl.: koffie/thee, lunches & cursusmateriaal.  
                                                                                                                              Meer informatie op de website                                                                                                                                                                

               

 

 

https://www.yvonnevandermey.nl/nl/fotoreizen/fotoweekend-wildfotografie-herfstsfeer-en-paddenstoelen/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/twee-daagse-cursus-wildfotografie-in-theorie-en-praktijk/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/compositie-licht-en-creativiteit/
https://www.yvonnevandermey.nl/cursus/basis-cursus-natuurfotografie/


Yvonne van der Mey Wildlife Photography 

Overzicht in schema van workshops tot en met december 2018! 

 

Overzicht van de cursussen vanaf oktober 2018 tot en met maart 2019 

 

Prijzen in 2019 

Het zal niemand ontgaan zijn dat met ingang van 1 januari 2019 in Nederland een hoger BTW tarief gaat 

gelden voor het lage Btw-tarief. De stijging is van 6% naar 9%. Ook mijn werk valt onder die verhoging. 

Ik moet dus helaas vanaf 1 januari 2019 een kleine stijging van de kosten invoeren.  

Privacyverklaring 
Om deelnemers in te schrijven voor Nieuwsbrief, cursussen of workshops, vraag ik om persoonlijke 

gegevens. Deze persoonsgegevens worden door mij zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dat betekent 

onder meer dat ik 

Altijd vermeld om welke reden ik om bepaalde gegevens vraag; 

Toestemming zal vragen in die gevallen dat ik de persoonsgegevens verwerk en die 

toestemming vereist is;  

Uitsluitend die persoonsgegevens verzamel die noodzakelijk zijn voor de doeleinden 

waarvoor ze gevraagd zijn; 

Je gegevens nooit of te nimmer zal doorgeven aan derden, tenzij dat nodig is om de dienst 

te leveren waartoe de gegevens aan mij werden verstrekt of wanneer ik daartoe wettelijk 

verplicht ben te doen; 

Passende maatregelen heb genomen om je persoonsgegevens te beschermen; 

Alle de persoonsgegevens niet meer bewaard behoeven te worden omdat de dienst 

geleverd is, zal vernietigen; 

De persoonsgegevens die door jou aan mij zijn verstrekt en door mij worden gebruikt zijn 

onder meer: Naam, emailadres, telefoonnummer, eventueel lidmaatschap en lidnummer 

NM (i.v.m. de korting). Alle andere informatie die voor een bepaalde dienst zijn geleverd, 

zullen na de geleverde dienst worden vernietigd. 

Mocht je geen Nieuwsbrief meer willen ontvangen, dan verzoek ik je vriendelijk om een email naar 

yvonnevandermey@outlook.com te sturen met daarin de naam vermeld die verwijderd moet worden uit 

de distributie lijst. Die naam zal dan onverwijld verwijderd worden. 

 

 

 

Zondag 30 september 2018 Nieuw Bronst en herfst in Leuvenumse Bossen, een vroege workshop 

Zondag 7 oktober 2018 
Woensdag 10 oktober 2018 
Zondag 14 oktober 2018 
Woensdag 17 oktober 2018 
Zaterdag 20 oktober 2018 
Woensdag 24 oktober 2018 

Nieuw Workshop Herfstsferen en paddenstoelen in Kroondomein 
Workshop “Fotoshoot met je eigen (of leen) hond”  
Herfstsferen in het bos van de Dansende Bomen, pure magie! 
Nieuw herfstsferen op landgoed Oldenaller en Oud-Groevenbeek 
Bronst Damherten en vossen in AWD!!! 
Creatieve herfstfotografie rondom de Hierdense beek 

Woensdag 7 november 2018 
Zondag 11 november 2018 
Zondag 18 november 2018 
Zaterdag 24 november 2018 

Creatief fotograferen “Waterloopbos in herfstsferen” 
Herfst op de zandverstuiving, een creatieve workshop 
Herfstsferen en kleuren in Kroondomein 
Training vogelfotografie “In beweging” 

Zaterdag 8 december 2018 Workshop werken met RAW “Groot effect, kleine moeite” 
 

Zaterdag 6 oktober en zondag 28 oktober 2018 Nieuw Verdiepingscursus Wildfotografie (nog 1 plaats vrij); 

Zaterdag 17 november en 1 december 2018 Cursus “Compositie, Licht en Creativiteit”; 

Zat. 12 en januari, 9 februari en 4 maart 2019 Basiscursus natuurfotografie (4-cursusdagen); 

mailto:yvonnevandermey@outlook.com
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Goed om te weten!!!!!! 

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar yvdm@yvonnevandermey.nl 
 

Geen garantie!!!!! De aanwezigheid van onderwerpen in  natuurfotografie zijn nooit of te nimmer te 

garanderen! Zowel wild als vogels: ze zijn vrij om te gaan waar ze willen. Ik kan alleen maar mijn 

uiterste best doen en alle kennis, vaardigheden en contacten gebruiken om 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! 

Minimum aantal deelnemers: De cursus/workshop vindt doorgang 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. 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. Komt maar zelden voor! 

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 na overleg.  

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 via de email contact 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. De cadeaubon is een 

jaar geldig.  

Wist je trouwens dat……….. 

    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 kleurrijke en spannende herfstperiode toe en wie weet tot binnenkort! 

Met een hartelijke groet, 

                                                                                                                                             

Yvonne van der Mey Wildlife Photography                                 

Schapendrift 170, 8075 BA Elspeet             

Tel. 0577-491343  

Mobiel. 06-10172093 

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 verleend 

      Twitter:      @YvonnevanderMey 

      Facebook:   Yvonne van der Mey  

      Instagram:  Yvonne van der Mey 

 

 

mailto:yvdm@yvonnevandermey.nl

