
BASIS SYLLABUS 
URBAN REISFOTOGRAFIE 

GALLERY ROTTERDAM 
WERELDREIS IN 1 DAG 

 
 
 

 
 
 
 
 

WWW.GALLERYROTTERDAM.COM 
 

VOOR SNP NATUURREIZEN 
 
 

COPYRIGHT; CORINNE VAN DEN BOSCH 



	   2	  

INHOUDSOPGAVE 
 
Reisreportage; verkenning        04 
Serie, reportage of bonnefooi 
Onderwerp 
Voorbeeld factsheet van een reisblad 

Aan de slag; technisch trainen        08 
Spotmeting 
Kadreren 
Reserve batterijen, geheugenkaartjes, lensdoekje 
Gebruikershandleiding 
Instellingen discipline 
Statief 
Licht meten 
Veel donkere of witte vlakken 
Inflitsen 
Sunset inkoppen 
Afwisselen 
Open en gesloten kader 
Standpunt 
P.O.V. 
Horizon 
Gulden snede 
Goed scheef, fout scheef 
Beeldhoek (en lopen) 
Beweging en sluitertijd 
ISO 
Zelfontspanner 
Diafragma 
Scherpte / diepte 
Macro 
Stap heel even de massa uit 
Poppetje in het landschap 
Polar filter 
Kleuren 
 
Aan de slag; je ziet het als je het ziet       32
     
Het moment zien 
Kijkdoos zien 
Geen boom uit een hoofd 
Lijnen zien 
Herhaling zien 
Atmosferisch perspectief 
De afwijking zien 
 
Aan de slag; schrijven met licht       37 
Licht zien 1 
Licht zien 2 



	   3	  

Schaduw zien 
Kelvin, lichtkleur zien 
De flitser 
 
Aan de slag; jij als fotograaf        39 
Contact op straat, vragen of je mag fotograferen 
Niet fotograferen 
Betalen? 
Opbouw technische training 
Cursussen, wedstrijden, fotoclubs 
Spieken bij, leren van, anderen 
 
Wat kom je vaak tegen onderweg       44 
 
Nabewerken           45 
Scherpte 
Contrast 
Kleur 
Rechtzetten 
Levendigheid 
Bijsnijden 
Cursus 
 
Uitrusting           46
        
Op reis           47 
 
Boeken en websites         47 
 
Expositie           48 
 
De route           49 
Wereldreis in 1 dag 
De figuranten 
 
Factsheet           53 
 
Aantekeningen          54 
 
 
Deze syllabus is speciaal samengesteld voor de wereldreis in 1 dag urban 
reisfotografiecursus, dwars door down-town, hight-tech, multi-culti en nostalgisch 
Rotterdam. Zie voor meer informatie: 
 
WWW.GALLERYROTTERDAM.COM 
 
Met speciale dank aan de Alliantie West-Kruiskade, Alice Fortes, Adriaan Schaap en 
de vele Rotterdamse ondernemers die figurant willen zijn. 



	   4	  

REISREPORTAGE; VERKENNING 
 
De cursus Urban Reisfotografie bestaat uit: 

• Het trainen van een aantal basis technieken die veel voorkomen tijdens 
reizen. 

• Het bestuderen van, en werken aan een “goede” reisreportage. 
 
Het bestuderen van een “goede” reisreportage, daar beginnen we mee. En wel met 
de opmerking dat over smaak niet valt te twisten en Vincent van Gogh ook niet 
meteen tijdens zijn leven werd gewaardeerd. Oftewel; geniet jij enorm van een stijl 
die hier niet aan bod komt, vooral doorgaan. Wie weet is dat de gouden graal die we 
hier over het hoofd zien. 
 
Maar met het onvoorspelbare kunnen we wat lastig aan de slag. Daarom hier een 
verkenning van de reisfotografie in vogelvlucht. 
 
Opdracht: 
 
Pak een aantal reismagazines of andere bladen of kijk op internet voor een klein 
onderzoek naar reisreportages en kijk wat je op valt. Plak er nog geen oordeel op. 
Verzamel jouw indrukken zonder dat iets goed of fout is. 
 
Opdracht: 
 
Bestudeer iets wat door de zogenaamde goed smaak politie wel eens afgekeurd 
wordt; namelijk De Kampioen van de ANWB. In dit blad staat iedere editie een of 
vaak zelfs meer dan een reisreportage. Fotograaf voor dit magazine worden, lijkt 
voor iedereen weggelegd. Maar maak dat dan maar eens waar ;-) 
 
Wat zijn de grootste opvallende punten: 

• Afwisseling / ritme (totalen tot en met close-up) 
• Een onderwerp 
• Licht 
• Verpersoonlijking 
• ‘’Poppetjes’’; mensen / contact 
• Details 
• Eten / drinken 
• Stereotypen / herkenbaarheid 
• ….. verzin er zelf nog 1 of 2 
• ……………. 

Wat is opvallend in minder aantrekkelijke zin: 
• Erg standaard en zich herhalend 
• Afstandelijk (er zijn uitzonderingen) 
• ….. verzin er zelf nog 1 of 2 
• …………….. 

 
Opdracht: 
 
Welk reisreportage fenomeen inspireert jou? 
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Wat zijn de technieken die daar sterk zijn? 
 
Wat is er los van technieken sterk? 
 
Technieken, zijn de dingen die je met knoppen of je verstand doet. Bijvoorbeeld 
goede belichting, plek van de horizon, werking van de lijnen, diafragma of sluitertijd 
gebruik, etc. Vergelijkbaar met technisch heel goed muzieknoten kunnen spelen. 
 
Los van technieken, is dat gene wat iets extra’s met een foto doet. Emotie, 
originaliteit, sfeer, onderwerp, vertelt de foto een (sterk) verhaal, etc. Vergelijkbaar 
met muziek maken / musiceren. Dat wat maakt dat muziek / de foto je raakt. 
 
 
SERIE, REPORTAGE OF BONNEFOOI 
 
Algemeen kan je stellen dat een ‘’reportage’’ uit meerdere foto’s bestaat. Daarbij kan 
je kiezen uit werken aan een serie of aan een reportage. 
 
Een serie geldt daarbij als een reeks foto’s die eenzelfde lijn hebben. Bijvoorbeeld 
het portretteren van allerlei ambachten op een vergelijkbare manier, of deuren, 
theepotten, kinderen, lastdieren, families, etc. Het boek ‘’Exactitudes’’ van Ari 
Versluis en Ellie Uyttenbroek is een voorbeeld van een serie met portretten van 
stereotypen in vele landen en van allerlei subculturen. Ari is een Rotterdamse 
fotograaf. Belangrijk bij een serie is dat je basiswaarden als diafragma, belichting, 
uitsnede, brandpuntsafstand, en verder alles wat terug komt, steeds hetzelfde doet. 
 
Een reportage kent een afwisseling. Totalen, close-ups, etc. Een aaneenschakeling 
van foto’s uit het reisleven gegrepen die met elkaar een verhaal vertellen over een 
onderwerp. Dit kan een plaats zijn, maar ook strandjutten of het terrasleven, etc. 
 
Opdracht 
 
Wil je vandaag op de bonnefooi werken of met een reportage of serie aan de slag? 
 
Wat voor reportage of serie wil je maken, waar wil je daarbij op letten, aan werken? 
 
Als je op de bonnefooi wil werken, welke technieken wil je dan trainen? 
 
 
ONDERWERP 
 
Naast de keuze of je een serie dan wel een reportage wil maken (of een tussenvorm, 
dat kan ook), helpt het over het algemeen je “onderwerp” te bepalen. Dit kan heel 
simpel zijn. Liefde in Delft. Dan kan je alles wat met liefde en Delft te maken heeft 
fotograferen. Stelletje hand in hand. Taart met een hart. Trouwringen in een etalage. 
Een kindje op de schouder van een vader. Twee oude mensen op een bankje. 
Romantisch ondergaande zon. En dat alles in een typisch Delftse omgeving. Etc. Het 
voordeel van een (sterk) onderwerp kiezen van te voren is dat de foto’s elkaar helpen 
tot een mooie melange in het verhaal. En dat je onderweg jezelf af kan vragen, 
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versterkt deze foto mijn onderwerp? Is deze foto relevant voor mijn onderwerp? En 
hoe neem ik de foto dan op zijn sterkst, gezien het onderwerp? 
 
In het algemeen wordt gesteld dat je je onderwerp van te voren moet vaststellen. Om 
dit te kunnen doen, is vooronderzoek vaak belangrijk. Het maken van proefopnamen, 
op een bankje gaan zitten en het leven om je heen bestuderen, of met een kop koffie 
op een terras nadenken, struinen op het internet of in boeken, helpen je richting te 
vinden voor jouw werk. Je kan ook op de bonnefooi aan de slag gaan, maar langer 
studeren op je onderwerp levert over het algemeen sterkere ideeën en dus ook foto’s 
op. De kracht van het maken van een reportage of serie zit niet in een mooie foto 
alleen! Zeggingskracht komt voort uit goede technieken in combinatie met een sterk 
onderwerp. 
 
Dit betekent niet altijd dat je onderwerp star en onveranderlijk is. Reizen is 
dynamisch, dus groeien in je onderwerp kan daar ook bij horen. Kansen zien 
onderweg en daar op in spelen, kan heel waardevol zijn. Vergeet alleen niet dat je 
focus bewaren (waar ging het mij ook al weer om, wat wil ik laten zien en draagt dit 
beeld daar aan bij) ook een groot verschil kan uitmaken bij het maken van een goede 
reportage. 
 
Vormen van de stad, ontmoeting, veelkleurig samenleven, de gezichten van de stad, 
de kleine middenstanders, het werk van de bloemist (of enige andere 
ambachtsman/vrouw), en nog veel meer kunnen onderwerpen zijn. 
 
Opdracht: 
 
Formuleer een paar ideeën voor een (reisfotografie) onderwerp. En kies en er een uit 
waar jij vandaag mee aan de slag gaat (tenzij je los van onderwerp vooral alleen 
technieken wil trainen). 
 
 
VOORBEELD FACTSHEET VAN EEN REISBLAD 
 
Om een idee te krijgen van hoe een voorbereiding voor reisfotografie er uit kan zien, 
vind je hieronder de factsheet voor het blad Holiday dat boordevol reisreportages 
staat. 
 
Aanvulling; de aanpak van Holiday gaat over een commerciële reportage. Kan heel 
goed zijn dat jij het liever in een iets andere hoek zoekt. De factsheet geeft ongeacht 
welke kleur of invalshoek jij aan je reisfotografie mee wil geven wel een mooi 
voorbeeld van nadenken vooraf. Je ziet in de factsheet een aanpak hoe je in je 
voorwerk een insteek kan kiezen. Zodat je later met behulp van de insteek geen van 
het toeval afhankelijk allegaartje inlevert bij een redactie. 
 
Behalve dat het een van de richtingen (glossy en commercieel) binnen reisfotografie 
laat zien, is de factsheet nog vrij algemeen. Het onderwerp per reportage is nog niet 
vast gesteld. 
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HOLIDAY 

 

Alles over de laatste vakantietrends, verrassende steden, plekken en landen die 
absoluut de moeite waard zijn en de leukste verblijf- en eetadresjes. Met HOLIDAY, 
krijg je meteen zin in vakantieplannen maken. 

HOLIDAY is hét blad voor vakantieliefhebbers. Het staat boordevol inspirerende 
ideeën en brengt je in een instant vakantiesfeer. Waar kom je compleet tot rust, waar 
is die plek zonder massatoerisme, welke strandtent heeft de lekkerste biologische 
kaart en waar slaap je als een roos? Dankzij HOLIDAY is verdwalen in de 
ondoorzichtige wereld van reis- en bookingsites verleden tijd. Met HOLIDAY boek je 
de perfecte vakantie die aan al jouw wensen voldoet. Zonder stress. Met maximale 
voorpret. 

Wat biedt HOLIDAY nog meer? 
▪ Verrassende bestemmingen, vaak in landen of streken die door HOLIDAY 

(opnieuw) ontdekt zijn. 
▪ Exclusieve, unieke en soms spotgoedkope aanbiedingen voor lezers van 

HOLIDAY. 
▪ Persoonlijke, sfeervolle en kleinschalige accommodaties. 
 
De reportages in HOLIDAY hebben het volgende effect op de lezers: 
▪ Wauw, daar wil ik naartoe! 
▪ Ik wil ook met zulke foto’s thuiskomen. 
▪ Het is daar écht vakantie (zomers, blauwe luchten, de zon schijnt).  
▪ Wat een mooie natuur en prachtige cultuur! 
▪ Dit is écht de vakantie die ik wil. 
▪ Je ziet dat er veel valt te beleven. 
▪ Het is er gezellig en bruisend. 
 
Overgenomen van: http://www.sanoma.nl/merken/nieuws/holiday-het-reisblad-van-
libelle/print/libelle/ 
 
Opdracht: 
 
Wat valt op aan de 4 foto’s van HOLIDAY? 
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AAN DE SLAG; TECHNISCH TRAINEN 
 
Los van onderwerp, reportage of serie, zijn er een hele reeks technische 
vaardigheden die bijdragen aan sterke fotografie. Het verschil tussen plaatjes 
schieten en steeds raker mooie foto’s schieten, kent heel veel technieken die te 
trainen, aan te leren zijn. 
 
Trainen tip 1: 
 
Probeer niet alle technieken meteen allemaal toe te passen. Kies er bijvoorbeeld 1 
uit en ga je fotografische spierballen dan wel hersencellen uitdagen om daar 
handiger mee te worden. Bouw dit op met af en toe een volgende techniek er bij. En 
zo zie je je eigen fotografische handigheid en de kracht van je foto’s stap voor stap 
toenemen. Struikel dus niet over je eigen ongeduld en enthousiasme. Doe je dat 
toch? Ach, ook wel weer tof. Maar herpak jezelf dan en begin gewoon weer even 
overnieuw met de discipline om stap voor stap op te bouwen. 
 
In de komende paragrafen volgen een stapel technieken of aandachtspunten waar 
mee reisfotografen goed kunnen trainen. Deze technieken komen rechtstreeks uit de 
reispraktijk. 
 
 
SPOTMETING 
 
Het allereerste wat je aan mag leren is om de camera van de automatische stand 
(meestal groen rechthoekje op je camera) af te halen! Misschien ben jij de 
uitzondering die al nooit anders doet, maar 99% van de mensen die reizen hebben 
hun camera op automaat staan. Dat mag (moet) vanaf vandaag dus anders. 
 
Uitzondering: 
 
Ben je in een situatie die super belangrijk voor je is. De paus, Obama, Kenny B of 
een ander (natuur)fenomeen komt voorbij of vindt plaats, kies dan altijd voor 
technieken die je goed beheerst. Is dat alles op automaat; kies daar dan voor. 
 
Opdracht: 
 
Maar goed, verder alles op sportmeting dus! 
 
Spotmeting is dat je een puntje in je camera laat meten wat je scherp wil hebben en 
welk lichtvlak in je beeld bepalend is voor je lichtmeting van de hele foto. Door je 
sluiterknop half in te drukken kan je deze “spot” zijn vergrendeling van scherpte en 
lichtmeting laten doen. Daarna knop half ingedrukt houden en je kader/compositie 
dan pas kiezen. Daarna doordrukken van sluiterknop en jij en niet de vlakmeting van 
je camera bepaalt dan vanaf nu deze zaken. 
 
Meestal zit dit puntje in het midden van je scherm. Geavanceerde camera’s kunnen 
ook punten op een andere plek in hun zoeker als spotmeting in laten stellen. 
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Licht meten en scherpstellen kan je ook los van elkaar doen. Dit valt echter niet 
binnen de basis van reisfotografie. In vrijwel alle gevallen doe je beide metingen op 
je hoofdonderwerp en kan je dus met “gewone” spotmeting uit de voeten voor zowel 
licht meten als scherpstellen. 
 
Tip: 
 
Bij mensen en dieren is het vrijwel altijd het mooist als je scherp stelt op de ogen! 
 

 
 
 
KADREREN 
 
Nadat je de spotmeting hebt ingesteld, kan je kadreren.  
 
Dat wil zeggen: 
 

1) Eerst meten wat je scherp en goed belicht wil hebben met je “spot” door je 
sluiterknop half in te drukken in combinatie met het richten van je “spot”. Het 
puntje midden in je lens. 

2) Daarna is je beeld bevroren, maar nog niet geschoten! Veel mensen drukken 
nu door. Niet doen! Kijk goed in je zoeker of op je beeldscherm en houd je 
sluiterknop half ingedrukt en dus je beeld vast op wat je net gemeten hebt. 

3) Kantel nu je camera naar een compositie / beeldvoorstelling die jij in je plaatje 
wil hebben. Bijvoorbeeld je horizon of die mooie ogen anders dan in het 
midden, net dat lelijke flatgebouw buiten het kader, of dat schattige kindje aan 
de voeten van de vader juist net wel in het kader. 

4) Druk nu pas de sluiterknop helemaal door. 
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Dit klinkt logisch, maar… als je hier wel eens slordig in bent, dan is hier een opdracht 
voor je. 
 
Opdracht: 
 
Doe bovenstaande gedurende een uur heel consequent en bij iedere (iedere J) foto. 
Blijf dit af en toe trainen totdat het een tweede natuur geworden is. 1 uitzondering: 
als je “het moment” anders mist. Zie over “het moment” de betreffende paragraaf 
later in deze syllabus. 
 
 
RESERVE BATTERIJEN, RESERVE GEHEUGENKAARTJES, LENSDOEKJE 
 
Het meest saaie onderwerp, maar je wil niet weten hoe vaak dit fout gaat! Do we 
need to say more? Regel het en je gaat veel van jezelf houden op een moment 
ergens in de toekomst! 
 
Handig om te weten: 
In kou gaan batterijen heel veel sneller leeg. 
Ga er van uit dat je beperkt contactpunten hebt in hotels onderweg. 
Neem bij twijfel een wereldstekker mee met plugs voor alle landen van de wereld. Of, 
nog beter, stop er een standaard bij je foto-uitrusting. 
Voor camera’s waar de lens af kan: overweeg een blaasbalg. Maar alleen gebruiken 
in ruimten die echt stofvrij zijn. Bij twijfel over je eigen handigheid de fotozaak je 
camera laten schoonmaken indien je pikkeltjes in je foto’s ziet die niet door een vuile 
lens komen (schone lens en nog steeds stofjes op je foto’s = vuile sensor). 
In vochtige omgeving (mist, jungle) of bij stof: verpak je camera vocht / stofvrij. Zo’n 
gratis plastic badmuts uit het hotel kan al flink schelen. 
 
 
GEBRUIKERSHANDLEIDING 
 
Afschrikwekkend voor veel mensen is de gebruikershandleiding. De bomen en het 
bos waar je niet je weg in vindt voor veel hobbyfotografen. Waar moet je beginnen? 
Gooi hem toch maar niet weg. Gaandeweg deze cursus komen dingen aan bod 
waarbij je gebruikershandleiding een handig naslagwerk kan zijn. En eenmaal op 
weg met een aantal technieken, zal je merken dat je makkelijker je weg gaat vinden 
in deze wirwar met aanwijzingen. 
 
Welke mogelijkheden zijn vooral belangrijk om te leren toepassen als basis: 
spotmeting, flits gedwongen aan/uit, ISO, zelfontspanner, formatteren 
geheugenkaart, onder/over belichten, diafragma en sluitertijd, uitzetten van de 
piepjes. 
 
 
INSTELLINGEN DISCIPLINE 
 
Afhankelijk van hoeveel je handmatig doet, is het zo ongeveer een must om jezelf af 
te richten altijd bij aanvang van nieuwe fotografie momenten en in ieder geval bij 
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aanvang van een nieuwe fotografiedag, je instellingen te checken. Je gaat echt blij 
worden van jezelf als je dat als een tweede natuur aan gaat leren. 
 
Wat je onder andere kan trainen: 
In ieder geval op stand P met spotmeting? 
Lens schoon? 
ISO? 
Flits gedwongen uit? 
Oude instellingen hersteld (geen over/onderbelichting, geen zelfontspanner, etc.?) 
Sluitertijd en/of diafragma waarden? 
En wat je verder zelf maar belangrijk vindt. 
 
In ieder geval de eerste vijf zijn altijd belangrijk en de rest is afhankelijk van hoe ver 
je bent als fotograaf met je technische training. 
 
 
STATIEF 
 
Als we het dan toch over dingen hebben die je in je voorbereiding doet en niet 
meteen over het fotograferen zelf gaan, dan hoort het statief daar ook bij. De meeste 
(hobby)reisfotografen hebben geen statief bij zich. Neemt niet weg dat er wel degelijk 
statieven voor handen zijn. Dit wordt vaak vergeten. 
 
Als eerste ben je zelf je eigen statief. Dit consequent (gaan) toepassen kan veel 
ongewenst bewogen foto’s voorkomen. 
 
Ga met je benen uit elkaar staan in plaats van als een stokstaartje met 2 benen 
naast elkaar. Dan sta je al een stuk steviger. Buig eventueel licht door de knieën. Zo 
sta je nog steviger. En met twee handen aan de camera en je ellebogen naar buiten 
in plaats van strak langs je lichaam sta je nog robuuster. Train deze gewoonte en de 
kans op bewogen beelden neemt af! 
 
Herken surrogaat statieven in je omgeving. Een muurtje om je camera op te zetten, 
zelf tegen iets aan leunen, een zitmatje van foam, al die dingen helpen als semi 
statief. 
 
Bij weinig licht is er nog een truc!!! Als je je ontspanknop indrukt, beweeg je altijd 
onwillekeurig een heel klein beetje je camera. Bij weinig licht kan je met je 
zelfontspanner deze camerabeweging voorkomen. 
 
Een eenpoot statief kan handig zijn. Op safari met lange lenzen en niet de 
mogelijkheid om een zwaar driepoot statief mee te sjouwen, overweeg dan een 
eenpoot statief. Deze zijn niet al te duur (rond de 20 euro), wegen weinig en kunnen 
altijd wel in een rugzakje. 
 
 
LICHT METEN 
 
Jaaaaah, dit is een belangrijk onderwerp. Het meten van licht is iets waar je handig in 
moet worden. Zelfs de beste hobbyreisfotografen kunnen hier altijd nog in trainen. 
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Opdracht: 
 
Hieronder staan 2 foto’s. Wat is er met de lichtmeting gebeurd? 
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VEEL DONKERE OF WITTE VLAKKEN 
 
Bij sneeuw of andere witte vlakken en bij veel donkere vlakken doet de lichtmeter iets 
raars. Die kan namelijk niet zien wat het echte licht is op dat moment. Veel witte 
vlakken worden gezien als licht. Het gevolg is dat je foto wordt onderbelicht. Je 
camera denk immers dat er meer licht is, dan er daadwerkelijk is. Veel donkere 
vlakken worden door je lichtmeter gezien als weinig licht. Gevolg is dat je foto wordt 
overbelicht. 
 
Oplossing: foto’s van sneeuw, wit zand, etc. moet je wat extra belichting geven (1 of 
2 stops overbelichten). Plaatjes met veel heel donkere vlakken, mogen wat minder 
licht krijgen. 1 of 2 stops onderbelichten. Om hier handig mee te worden is 
experimenteren en een belichtingstrapje maken de oplossing. Belichtingstrapje: 1 
foto zonder aangepaste belichting, 1 foto met 1 stop (een een deel van een stop) 
meer of minder, 1 foto met 2 stops meer of minder. 
 
Een stop of een deel van een stop over/onder belichten is je camera als het ware 
een scheutje licht meer of minder geven. 
 
 
INFLITSEN 
 
Opdracht: 
 
Hoe zou je ter plekke (dus niet met nabewerking) kunnen zorgen dat bij de paragraaf 
over licht meten zowel de letters op het bord en de straat op de achtergrond een 
goede belichting krijgen? 
 
Opdracht: 
 
Als nu de (verre) achtergrond donker was geweest en de voorgrond was licht 
geweest. Wat had je dan moeten doen om ze beide goed te belichten (dit is een 
strikvraag)? 
 
Zonsondergang of lichte achtergrond met figuranten/objecten op de voorgrond 
 
Gaat de zon onder en sta jij er kilometers vandaan samen met je te fotograferen 
(relatief gezien veel donkerder) onderwerp, dan moet je kiezen. Meten op het licht 
van de zon en dan een zwart onderwerp op de voorgrond. Of licht meten op het 
onderwerp op de voorgrond en dan geen mooi rood/geel licht met net nog die laatste 
rode bol zonlicht. Dit dilemma is vergelijkbaar met de vorige twee foto’s van de straat 
en de bloemen op de achtergrond versus de letters op het zwarte bord op de 
voorgrond. 
 
Als de achtergrond lichter en de dichtbij voorgrond een stuk donkerder is, dan kan je 
met behulp van je flits het lichte achtervlak en het donkere voorvlak beide toch in 
goed licht op de foto krijgen door “in te flitsen”. Bekijk de foto hierna en zie het 
verschil met de eerste twee foto’s net hiervoor. 
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Overigens kan het ook mooi zijn bewust donkere figuren op de voorgrond niet in te 
flitsen, maar de contouren voor zich te laten spreken. Zie ook de paragraaf over de 
sunset inkoppen. 
 

 
 
 
Opdracht: 
 
Ga de straat op en reproduceer alle drie de foto’s over belichting en inflitsen. 
 
 
SUNSET INKOPPEN 
 
Kop op reis die mooie sunset er altijd even in. Vaak niet heel moeilijk, wel een mooi 
romantisch effect. Belangrijk daarbij is een lichtmeting die werkt. Dat wil zeggen licht 
meten op de lucht, de ondergaande zon, daar waar je mooie kleureffecten verwacht. 
Daarna je kader aanpassen. Vliegt je gekozen belichting er uit, dan even overnieuw 
doen. 
 
Kijk hier voor ook op: http://www.verliefdopreizen.nl/les-7-altijd-de-sunset-inkoppen/ 
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AFWISSELEN 
 
Ook afwisseling is zo’n onderwerp waar maar weinig fotografen niet op hoeven 
trainen. Onwillekeurig heeft bijna iedereen zo zijn of haar stokpaardjes. Kinderen, 
horizonnen, totalen, details. Kijk je foto’s maar eens na en betrap jezelf op jouw 
stiekeme lievelingen. Welke uitsnede / compositie heb jij onwillekeurig vaak gemaakt 
zonder dat je het van jezelf in de gaten had? 
 
Opdracht: 
 
Wat zijn jouw stiekeme lievelingen? Bedenk van te voren wat ze volgens jou zijn en 
check dan kritisch wat ze echt zijn. Grote kans dat het anders is dan je verwacht. 
 
Opdracht: 
 
Stel een opdracht voor jezelf samen. Welke variatie mist in jouw fotografie. Geef 
jezelf als taak van het uur, de dag, o.i.d. om die missing link af te dwingen in je eigen 
fotowerk dat je dat uur / die dag maakt. 
 
Herhaal dit af en toe met een nieuwe variatie. 
 
Bijvoorbeeld: Maak je veel totalen (dit komt het meest voor), dan moet je voor deze 
opdracht vooral mediums en zeker ook details fotograferen. 
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OPEN EN GESLOTEN KADER 
 
Bij veel reisfotografie kom je de kracht van een gesloten kader tegen. Je zelf trainen 
af en toe een gesloten kader te maken, is nuttig. Een rek vol gekleurde folkloristische 
schoenen, flesjes, brandende kaarsjes, een massa mensen, een veld vol bloemen, 
allemaal kunnen ze sterk over komen met behulp van een gesloten kader. Een open 
kader betekent dat je kan zien waar de “massa” op houdt. Dat het eindig is. Een 
gesloten kader laat ongewis waar de “massa” stopt. Geeft een indruk van 
oneindigheid. 
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Opdracht: 
 
Maak van een en dezelfde onderwerp een gesloten kader en een open kader. 
Voorbeelden: kruiden bij de Toko, bloemen bij de bloemenman, fruitsoorten bij de 
groenteboer, liefdesslotjes op de brug (bijnaam de Hoerenloper) tussen Katendrecht 
en Kop van Zuid, een oneindige hoeveelheid jurken bij de feestjurken winkel, etc. 
 
 
STANDPUNT 
 
In Rotterdam is er een fotografie docente die haar vriend weet het als haar 
fotoklassen weer zijn begonnen. Dan ziet hij kris kras door de stad mensen op de 
grond liggen, op opstapjes klauteren, door de knieën gaan. Maar doen die mensen 
dat nog als ze op reis zijn? 
 
Het antwoord is: nee J. 
 
De oplossing zeker op reis is: wees (iets vaker) geen flatgebouw. Want op reis zijn 
de boomlange Nederlanders geregeld goed voor een stevige serie vogelperspectief 
foto’s. Zonder dat daar bewust voor werd gekozen. Foto’s die waarschijnlijk beter 
genomen hadden kunnen worden door op ooghoogte van je object (mens, dier, ding) 
te gaan staan (knielen). 
 
Ga bij het fotograferen van (flink) kleinere volwassenen dan jijzelf met je benen wijd 
staan of ga door de knieën. En vergeet bij het fotograferen van kinderen nooit om 
ooghoogte te gaan met je camera (en jij zelf dus ook). Train jezelf hier echt in als je 
dat niet als een tweede natuur hebt. 
 
Pas als je dat getraind hebt, kan je wisselen en bewust andere (luiere) standpunten 
als bewuste keuze maken. 
 
Hurken:  
 

 

Flatgebouw: 
 

 
 

 
Opdracht: 
 
Fotografeer de kippen bij dierenwinkel de Rimboe op ooghoogte en vanuit de hoogte. 
(Stel scherp op hun oogjes in beide gevallen). Bekijk het verschil in “werking” van de 
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foto’s. Of kies een ander onderwerp waarvan de ooghoogte flink lager dan die van 
jouzelf is. 
 
Ook objecten die niet leven hebben een ooghoogte. Dit klinkt misschien gek. Maar 
bekijk de objecten die je fotografeert en vraag je af of je vogel- dan wel kikker- dan 
wel een gelijkwaardig perspectief ten opzichte van je onderwerp inneemt. Iets 
simpels als een stoel kan oefenonderwerp zijn. 
 
Opdracht: 
 
Fotografeer een object vanuit vogel, vanuit kikker en vanuit gelijkwaardig perspectief. 
Bij kinderen is dat laatste dus flink door je knieën gaan J. 
 

 
 
 
P.O.V. 
 
Point of view, oftewel vanuit wie zijn ogen wil je de bekijker van jouw foto mee laten 
kijken? Via een derde persoon mee laten kijken, is soms spannender dan vanuit jouw 
rechtstreekse blik. Op de watertaxi scheurend over de Nieuwe Maas kan je 
bijvoorbeeld achter de schipper gaan staan en de rit fotograferen zoals hij die ziet. 
Dat wil zeggen, inclusief een stuk van de rug of het achterhoofd van de schipper in 
jouw beeld. De foto maakt alsof je met de schipper mee kijkt. En als je het kader dan 
ook nog flink scheef houdt, kan dat een hele dynamische Nieuwe Maas foto 
opleveren. Spannender dan het platte plaatje dat bijna iedereen maakt. Niets mis 
met dat platte plaatje overigens! 
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Opdracht: 
 
Is de volgende foto P.O.V. of eigenlijk niet? 

 
 
En deze? 
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HORIZON 
 
De horizon in het midden is een no-go die bijna iedereen wel kent. Toch zijn er veel 
vakantiefoto’s met de horizon min of meer in het midden. Kijk je eigen foto’s hier 
eens op na. 
 
Een simpele regel is dat je een foto in 3 min of meer gelijke vlakken verdeeld in 
gedachten en dat je die in de opbouw in je compositie alle drie volgens de regel van 
de derden ieder een eigen vlak geeft. Je kan hier overigens mee spelen. Wat voor de 
een een duidelijke vlakverdeling is, kan een ander weer net anders indelen. Het 
herkennen van vlakken in je compositie is dus niet een zwart-wit verhaal. 
 
Als er een horizon is, dan valt het vak onder de horizon en het vlak boven de horizon 
in ieder geval te zien als beide 1/3. Daarna moet je dus nog kiezen welk vlak nog 
meer een derde is. En zo bepaal je of de horizon op de lijn van vlak 1, 2, 3 komt of 
op de lijn bij 4,5,6. (zie tekening even verderop bij gulden snede). 
 
Ook dit is arbitrair. Soms is het mooi nog veel extremer met een horizon te gaan. 
Verlaat dan vooral de vuistregel en doe wat beter is dan een standaard regel je wil 
doen geloven. En… soms is bijvoorbeeld door een reflectie de horizon in het midden 
vooral sterk. Dan deze regel natuurlijk ook overslaan. 
 
Opdracht: 
 
Maak vandaag tenminste 1 horizon met duidelijk gebruik van de regel van de derden 
of nog extremer dan dat. 
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GULDEN SNEDE 
 
Hetzelfde geldt met het onderwerp van de foto precies in het midden. Dat wil zeggen 
in het midden van vlak 5. Daar zit meestal je puntje voor je spotmeting. Het kader na 
meten van licht en scherpte aanpassen aan een andere (meestal sterkere) 
compositie wordt in het enthousiasme van een mooi moment nog wel eens vergeten. 
 
Volgens de gulden snede regel, spreekt een foto meer als het onderwerp op de 
snijvlakken van de lijnen staat en dus uit het midden. Bij de kruisende lijnen in het 
hoekje bij 2, 3, 5, of 6. 
 
Voor fijnproevers; de Gulden Snede volgens een wiskundige berekening ligt iets 
anders verdeeld. Check voor uitleg het internet. Punten liggen dan iets meer naar het 
midden. Beide modellen worden gebruikt in de fotografie. 
 
Grove samenvatting; laat je hoofdobject in je foto de aandacht trekken op een andere 
plek dan vanuit het midden. 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
9 

 
Opdracht: 
 
Waar lopen de gulden snedelijnen in de volgende foto? 
 
Voor de paragraaf over lijnen en lagen: wat doet de lijnwerking in deze foto voor iets 
opvallends? 
 
Let bij geven van interviews op TV eens op of je deze truc met lijnwerking daar ook 
herkent. 
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GOED SCHEEF, FOUT SCHEEF 
 
Een beetje scheef is fout scheef (over het algemeen) en stevig scheef kan een 
lekkere dynamiek aan je foto’s geven. Je kan later in de nabewerking de boel wel 
rechttrekken, toch is het beter om ter plaatse of echt recht, of echt scheef te 
fotograferen. Je weet nooit wat de nabewerking aan leuke details af snijdt. Bij de foto 
op het voorblad is bijvoorbeeld ter plekke voor echt scheef gekozen. 
 
Opdracht: 
 
Maak vandaag tenminste 1 goed scheve foto. 
 
 
BEELDHOEK (EN LOPEN) 
 
Makkelijk samengevat: De beeldhoek is de mate waarmee je wel of niet inzoomt. 
 
Inzoomen wordt nog wel eens als vervanging voor lopen naar je onderwerp gebruikt. 
 
In de klassieke theorie over fotografie wordt vaak de voorkeur gegeven aan 
fotografen die actief hun onderwerp opzoeken. Dus niet door te zoomen, maar door 
te lopen. Het gevoel van echt letterlijk dichterbij het onderwerp te zijn, wordt zo 
vergroot. En dat geeft 9 van de 10 keer een sterkere foto. Zeker bij Urban 
Reisfotografie, Straatfotografie, Human Interest fotografie, Documentaire fotografie 
en aanverwante vormen van fotografie bestaat normaal gesproken de voorkeur om 
met een grote beeldhoek, dus weinig zoom, te werken. 
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Op Safari grote katten fotograferen is andere koek. 
 
Met inzoomen kan je wel mooi je onderwerp isoleren van de rest. Dit kan een 
bewuste keuze zijn. Ook wordt met inzoomen de omgeving voor en achter je 
onderwerp (ook wel scherpte-diepte genoemd) sneller vaag dan bij een niet 
ingezoomde foto. Ook dit kan een mooi effect hebben. 
 
Niet inzoomen, dus een grote beeldhoek, kan een vervorming geven aan de dingen 
of mensen die in de foto staan (aardbeineus, of rare scheve uitrekking aan de 
randen). Wil je dit niet, bijvoorbeeld bij het maken van portretten, dan is een lichte 
inzoom het meest voor de hand liggend. Portretten worden meestal niet met tele en 
niet met grote beeldhoek gemaakt, maar met een zoombereik ergens daar tussenin. 
Dit komt het meest overeen met wat onze ogen zien. Maak je veel portretten op reis, 
dan werkt het vaak sterk als je voor al je portretten dezelfde instellingen kiest. En in 
ieder geval is het goed dit bewust te trainen! 
 
Handig om te weten: 
Bij veel zoomen heb je sneller bewogen foto’s. Een kortere sluitertijd is aan te 
bevelen! Ezelsbrug: Lens 60 mm, sluitertijd minimaal 1/60. Lens 200 mm, sluitertijd 
minimaal 1/200. In het algemeen is een sluitertijd korter dan 1/60 bewegingsgevoelig. 
 
Weet je niet hoeveel mm je lens is. Hou dan aan dat een gewone straatfoto zonder 
veel zoom minimaal 1/60 sluitertijd en zelf goed stevig gaan staan (zie paragraaf 
over statief) nodig heeft en flink inzoomen een flink kortere (snellere) sluitertijd nodig 
heeft.  
 
Heb je je camera op half automaat staan (stand P) dan berekent je toestel zelf een 
(volgends de camera) optimale verdeling tussen sluitertijd en diafragma. Sommige 
camera’s kan je wel de verdeling tussen sluitertijd en diafragma nog handmatig 
aanpassen op stand P. Regel je zelf je diafragma en/of sluitertijd, dan moet je zelf 
een keuze maken in de combinatie van sluitertijd en diafragma. 
 
 
BEWEGING EN SLUITERTIJD 
 
Nu het toch over sluitertijd gaat, pakken we dat onderwerp even bij de horens. Het is 
handig als je (hier komt ie) in je gebruikershandleiding opzoekt hoe in jouw camera 
de sluitertijd handmatig ingesteld kan worden. Bij Canon wordt hier de term Tv en bij 
Nikon de term S gebruikt in de bediening van je camera. 
 
Sluitertijd heb je nodig bij onderwerpen die in beweging zijn. Formule 1 races 
fotograferen zonder hier mee te spelen, kan je vergeten. Maar dat geldt ook voor het 
loeihard rennende luipaard en ook voor monniken in Tuctucs in Bangkok. En ook 
voor een druilerig stereotype oer-Hollands plaatje van een fietser in de regen in de 
stad. 
 
Met “beweging” goed fotograferen kan je 3 kanten op. 
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1 is bevriezen van de beweging. Je sluitertijd is dan zo snel, dat die letterlijk het 
onderwerp in de microseconde dat de sluiter open is altijd scherp krijgt. Gevangen 
letterlijk in een split second. Alles is dan scherp; omgeving en onderwerp. 
 
2 is de beweging niet te vangen, maar juist zichtbaar te maken door die expres 
onscherp te laten worden. Bijvoorbeeld door bij een waterval de sluitertijd relatief kort 
te houden (1/30 of langzamer, met gebruik van statief of een muurtje o.i.d.). De 
omgeving is dan scherp en het water onscherp / stromend. Dit kan een mooier effect 
geven dan alles te bevriezen. 
 
3 door de beweging te vangen door mee te bewegen. Dit is de moeilijkste, maar ook 
wel de spannendste manier om te spelen met beweging. Meebewegen met de 
Formule 1 wagen van Max Verstappen scherp en de tribune op de achtergrond die 
vervaagd, is een mooi voorbeeld. 
 
Opdracht: 
 
Zoek een straathoek op met verkeer dat langs komt razen. Stel je camera in op 1/60 
of waarschijnlijk nog lager (1/30 of nog langzamer). Terwijl je door je zoeker of 
schermpje kijkt visualiseer je een laserstraal die een object volgt. Oefen dit heel vaak 
net zolang tot het begint te lukken om echt als het ware verkleefd je onderwerpen te 
volgen. Gebruik spotmeting om je onderwerp scherp te stellen en te volgen. Druk in 
je verkleefde beweging af. Train dit langere tijd. 
 
Kruispunt in Bangkok, trainen / op jacht naar een meebewogen Tuctuc: 
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Kruispunt in Rotterdam west, trainen in meebewegen (fotograaf onder een afdak): 

 
 
 
ISO 
 
Wil je de lichtgevoeligheid van je camera, want dat is wat ISO is, zelf regelen, werk 
dan met handmatige ISO. 
 
Het mooiste is als je jezelf traint om je eigen ISO in te stellen. Dit vraagt wel om 
geregeld controleren waar deze op staat. Je loopt anders het risico om op een 
prachtige dag met ISO 3200 te fotograferen. D.w.z. met een instelling die geschikt is 
voor fotograferen met weinig licht. 
 
Bij twijfel en als je nog op andere technieken aan het trainen bent, kan je ook op 
automatische ISO werken. 
 
ISO 100 of lager is een hoge kwaliteit foto en geschikt voor bij veel licht. 
ISO 3200 of hoger is een wat mindere kwaliteit foto en geschikt voor bij weinig licht. 
3200 heeft minder ‘’licht ontvangende receptoren’’ in een foto, waardoor het 
aanwezige licht over minder lichtreceptoren verdeeld hoeft te worden. Bij een heel 
hoge ISO zie je dat terug door een korrelig / blokkerig effect. 
 
Daartussenin zitten ISO 200, 400, 800, 1600. Duurdere / nieuwere digitale camera’s 
hebben zelfs ISO van hoger dan 3200. 
 
Tegenwoordig is de fotokwaliteit van de hogere ISO waarden veel beter dan vroeger. 
Overstappen op een hoger ISO getal is daardoor met de meeste camera’s goed te 
doen. Stap bij twijfel over op een hoger ISO-getal. Doe je dit niet en al je foto’s zijn 
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bewogen (want je foto was niet lichtgevoelig genoeg voor de situatie) dan heb je een 
goede leerervaring (dat wel J), maar je baalt dan wel van je mislukte foto’s. Maak je 
ook weer niet te druk. Het overkomt iedere fotograaf in wording. 
 
 
ZELFONTSPANNER 
 
De waarde van de zelfontspanner is leuk al je jezelf inclusief wat vrienden wil 
fotograferen, maar de echt waarde van de zelfontspanner is te vinden in fotograferen 
bij heel weinig licht. Je kan dan namelijk zonder je camera te bewegen (bij het 
indrukken beweeg je je camera altijd ietsje), toch een opname maken. De beweging 
is immers al gedaan van te voren. Er van uitgaande dat je je camera ergens vast kan 
zetten / neer kan leggen. Het fotograferen van bijvoorbeeld een sterrenhemel is op 
deze manier goed mogelijk. 
 
 
DIAFRAGMA 
 
De theorie over diafragma is voor sommige mensen lastig. Dus die slaan we over. 
 
Waar het om gaat: 
 
Je kan je diafragma handmatig instellen via de Av (Canon) of A (Nikon) functie. Of 
check als dat niet klopt voor je eigen camera even je handleiding. 
Het diafragma is het gaatje waardoor licht in je camera valt. 
 
A: 
Diafragma kleine waarde (tussen 1,8 en 2,8), dan heb je een heel specifiek deel 
scherp en de rest er omheen is onscherp. 
Diafragma met een grote waarde (16 of nog groter), dan heb je zowel op de 
voorgrond, de achtergrond en alles daartussen in scherp. 
 
B: 
Het eerste wordt “kleine scherpte / diepte” genoemd. 
Het tweede wordt “grote scherpte / diepte” genoemd. 
 
C: 
Bij het eerste staat je diafragma ver open. 
Bij het tweede knijpt je diafragma bijna helemaal dicht. 
 
D: 
Het diafragma doet het tegenovergestelde van je sluitertijd. 
Zet je je diafragma ver open (2,8), dan neemt je sluitertijd toe (snellere sluitertijd). 
Zet je je diafragma heel klein, dan neemt je sluitertijd af (langzamere sluitertijd). 
 
Bij weinig licht kan je dus je diafragma flink open (rond de 2.8 of lager) zetten en dan 
heb je vaak toch nog een redelijke sluitertijd. 
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Opdracht: 
 
Maak een portretfoto van een groepsgenoot. 1 met diafragma op 2,8 en een met 
diafragma op 16. Schrijf op wat je diafragma en sluitertijd zijn bij beide foto’s. Bekijk 
het verschil in je camera. Of doe ditzelfde met een voorwerp. 
 
Tip voor beeldhoek bij portret: Zoom niet helemaal in en zet je camera ook niet 
helemaal op groothoek, maar gebruik een klein beetje zoom. 
 
 
SCHERPTE / DIEPTE 
 
Naast spelen met diafragma, kan je ook je zoom functie gebruiken (of je losse 
telelenzen) voor meer of minder scherpte-diepte. 
 
Des te meer je inzoomt, des te minder scherpte-diepte je hebt. 
Des te groter de beeldhoek, des te meer scherpte-diepte je hebt. 
 
Met een extreme groothoek is zelfs bij diafragma 2.8 alles nog scherp. 
Met een extreme telelens is ook bij een diafragma 16 de omgeving nog onscherp. 
 
Als je dat al haalt die 16 met een telelens. Want bij extreem tele heb je vanwege een 
noodzakelijke snellere sluitertijd bijna altijd al een kleiner diafragma. Zie daarover 
ook de paragraaf over beweging en sluitertijd. 
 
!!! Een combinatie van beeldhoek en diafragma samen bepalen dus uiteindelijk 
hoeveel scherpte-diepte je hebt in je foto. 
 
 
Spelen met scherpte-diepte: 
 
Wat je met je ogen ziet: Wat de camera kan: 

  
 
 
Opdracht: 
 
Is de scherpte-diepte op de volgende foto groot of klein? Is de het diafragmagetal 
hier hoog of laag. Is het diafragma hier groot of klein? Is hier veel of weinig 
ingezoomt? Of alles er tussenin? 
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MACRO 
 
Op bijna alle camera’s zit tegenwoordig een tulpje. Deze staat voor macro fotografie. 
Daarnaast zijn er ook aparte lenzen die macro foto’s kunnen maken. 
 
Macro wil zeggen dat je heel dicht op het onderwerp kan komen en toch nog scherp 
kan stellen. Een lieveheersbeestje kan je zo van heel dichtbij en met (ten dele) veel 
detail op de foto krijgen. Dit kan met normale lenzen of instellingen niet. Daarnaast is 
het zo dat bij macro de omgeving onscherp wordt. Alhoewel diafragma en zoom hier 
ook mee blijven bepalen hoe onscherp. 
 
Dichtbij haarscherp en de omgeving juist vaag / onscherp in extreme vorm, geeft een 
speciaal effect. De totale macro fotografie is een cursus apart. Wel is het binnen het 
bestek van ‘’Urban Reisfotografie’’ leuk om met je macrostand / tulpje op je camera 
te oefenen! Het levert een extra afwisseling in je totale reportage op. 
 
Opdracht: 
 
Zoek een blaadje, beestje, of iets anders kleins dat je wil fotograferen. Kan ook een 
taartje, sieraad of iets van de stad zijn. 
Maak een foto door zo dicht bij als mogelijk te komen met je gewone instellingen. 
Zet je camera daarna op tulpje of je lens op macro. Herhaal bovenstaande, maar nu 
op de macro instellingen. Kijk hoeveel je dichterbij kan komen. 
Bekijk in je schermpje, maar ook vooral later op een groter scherm, de verschillen. 
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STAP HEEL EVEN DE MASSA UIT 
 
Open deur misschien, maar wel één die altijd werkt. Ok, niet als iedereen nu de 
massa uitrent ;-). 
 
Train jezelf om af en toe heel even de massa uit te stappen. Maak van jezelf een 
vage zwerver die eerst eens rustig scharrelend om zich heen kijkt. Zo ontloop je de 
stroom met aandacht die vaak op hetzelfde af gaat. Een andere manier is om juist 
laag of juist van een hoger punt te kijken. Of elke andere soms maar kleine zijstap 
die je maakt, kan al een verrassend resultaat op leveren. 
 

 
 
 
POPPETJE IN HET LANDSCHAP 
 
Alles wat geen referentiekader heeft, is niet in zijn afmetingen zichtbaar voor de 
latere bekijker van een foto. De meest logische op dit vlak is het vastleggen van een 
voetafdruk van een dier. Een mooie print in het zand van een klauw is niet te 
herleiden zonder centimeter of iets anders (bijvoorbeeld aansteker) er naast waarvan 
we de afmetingen goed kennen. Dit zelfde geldt voor een immense rotspartij. Zonder 
poppetje (dier of mens) in het landschap, mist de context en daarmee de immensiteit. 
Vergeet je poppetje dus niet als je onder de indruk bent van een groots landschap! 
 
Haal de poppetjes maar eens weg uit de foto van de paragraaf ”stap heel even de 
massa uit” en bekijk het effect. Weet je dan nog wat je ziet? 
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KLEUREN 
 
Contrasterende kleuren, oftewel kleuren die tegen over elkaar in de kleurencirkel van 
Johannes Itten liggen, hebben een versterkende werking op elkaar. 
 
Daar kan je aardig wat tijd mee doorbrengen om te trainen die steeds vaker te 
herkennen en terug te laten komen in je composities. 
 
Een andere focus op kleur, is het laten terug komen van eenzelfde kleur op 
meerdere plekken in je foto, of een onderwerp te kiezen met een afwijkende kleur 
(rood jasje in de mist). Zie de paragrafen over herhaling en over afwijking. 
 
Johannes Itten zijn kleurencirkel: 
 

 
 
 
POLAR FILTER 
 
Heb je een polarisatiefilter, gebruik die dan zeker bij landschapfotografie. Maar ook in 
de stad kan dit filter mooie versterking van je kleuren geven. Dit doet dit filter door de 
weerkaatsing van licht op vervuiling (bijvoorbeeld vocht dat er wel is, maar je niet met 
blote oog kan zien) op te heffen of te verminderen zonder het overige licht te 
verzwakken. Het effect is te vergelijken met de werking van een polaroid zonnebril. 
 
ND FILTER 
 
Ook wel grijsfilter. Is een filter dat het licht over je hele beeld gelijkmatig verzwakt. Dit 
kan helpen bij veel licht als je toch een langere sluitertijd wil gebruiken. Bijvoorbeeld 
bij helder weer en het fotograferen van stromend water. 
 
Er zijn ook ND filters met een grijsverloop. Bij een heldere lucht en donkerder 
onderkant, kan je met dit filter het contrast verminderen. Met als gevolg sterkere / 
levendiger kleuren in plaats van een (te) verbleekte lucht. 
 
Op spiegelreflexen kan je deze filters apart op de lenzen zetten. Bij digitale camera’s 
zitten, afhankelijk van het type, deze opties ook nog wel eens in het menu. 
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AAN DE SLAG; JE ZIET HET ALS JE HET ZIET 
 
HET MOMENT ZIEN 
 
Een van de leukste dingen bij reisfotografie is “het moment” zien. De man in djellaba 
op het ezeltje met een schaap overdwars er bij, de visarend die een vis vangt, de 
omhelzing van twee traditioneel geklede hoogwaardigheidsbekleders, twee kinderen 
die met krioelende benen een gat in de lucht springen vanwege wat dan ook, een 
verliefd ouder stel op de brug met de liefdesslotjes bij een ondergaande zon met de 
Euromast op de achtergrond. 
 
Loeisnel spotmeten, herkaderen, stevig als een statief gaan staan, en je door niets af 
laten leiden en boem, maak de foto. 
 
Het zien van momenten kan je trainen. Allereerst zijn veel momenten voorspelbaar. 
De ezel zie je in de verte aankomen, de voetballende kinderen gaan vast iets geks 
doen, er passeren mensen bij de ondergaande zon over de brug met de 
liefdesslotjes. 
 
Echter een witharig ouder lief stel, die krijg je cadeau en die melden zich pas heel 
kort van te voren. Je kan/moet dus iets meer doen dan adequaat reageren op het 
moment zelf. 
 
Wat helpt extra: 

1) Kijk om je heen, zie ze/het moment aankomen en snap de voostelling in een 
split second. Je krijgt maar 1 kans. Deze vaardigheid wordt sterker naarmate 
je vaker “het moment” weet te fotograferen. 

2) Het helpt als je jezelf traint dat je altijd weet welke instellingen in je camera 
actief zijn en paraat voor de situatie waarin je je bevindt. ISO, beeldhoek, 
sluitertijd, flits gedwongen zoals jij hem wil, en spotmeting al passend bij het 
moment van de dag en de plek, scheelt een hoop. Deze vaardigheid neemt 
toe als je jezelf traint in de discipline van het voorbereiden van je instellingen. 
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KIJKDOOS ZIEN 
 
Wie maakte er vroeger kijkdozen in een schoenendoos? Een boompje voorin, koeien 
in het midden, hier en daar nog wat op de achtergrond. Of iets vergelijkbaars maar 
dan met ruimteschepen en een broertje van E.T. in de scene? Er gebeurde van alles. 
Maar wel door de hele schoenendoos heen verspreid. En bovenop plakte je 
doorzichtig papier. 
 
Het “zien” van compositie in je beeld, is hetzelfde als het plakken/inrichten van die 
kijkdoos. Alleen dan plaatste je bomen, beestjes of andere voorwerpen zelf drie 
dimensionaal in elkaars verlengde. Nu mag je rondlopen en kijken waar je een 
dergelijk constructie zelf in het (stads)landschap ziet. Dit geldt zowel voor binnen als 
buiten fotograferen. 
 
In fotografieland zegt men ook wel dat je iets op de voorgrond, iets in het midden en 
iets in de achtergrond moet hebben, voor een foto met diepte. Dit is feitelijk 
hetzelfde. Maar als je je potentiele foto op kijkdoos kwaliteiten bekijkt, dan doe je net 
iets meer, ben je net iets creatiever. Probeer maar uit. 
 
Opdracht: 
 
Raad maar wat de opdracht is. 
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GEEN BOOM UIT EEN HOOFD 
 
Tenzij je natuurlijk een conifeer expres als een tooi uit iemand zijn hoofd wil laten 
groeien. Voor je afdrukt, zeker bij portretten, even kijken welke attributen uit iemand 
zijn hoofd groeien. Lantaarnpalen, bomen en aanverwant materiaal verstoort in de 
regel een mooi portret. 
 
Voor gevorderden; bekijk je hele compositie op storende elementen en kies bewust 
wat je er mee wil. 
 
 
LIJNEN EN LAGEN ZIEN 
 
Eerst zie je ze niet en later zie je overal lijnen lopen. Dat kan letterlijk zijn bij een 
gebouw. Maar ook minder logisch, bijvoorbeeld in hoe een stapel fruit of een groep 
donuts ligt gerangschikt. 
 
Kijk voor het verschil van wel en geen lijnen in een massa even bij de paragraaf ‘’de 
afwijking zien’’ even verderop. De boze balletjes vertonen een lijnpatroon dat naar 
het gele blije balletje leidt (voor wie het ziet) en de varkentjes hebben een dergelijk 
lijnenspel niet of veel minder. 
 
Lijnen geven dieptewerking aan je foto. En jij bepaalt, met hoe je die lijnen laat lopen 
in je plaatje, of dat zo is. Of er inderdaad een 3D effect ontstaat. 
 
Omdat een foto twee dimensionaal is, kan je er geen driedimensionale kijkdoos van 
maken. Lijnen slim gebruiken in de plaat die jij maakt, kan die kijkdoos wel 
suggereren. Lijnen die braaf van links naar rechts lopen bevestigen de twee 
dimensionaliteit. Lijnen die schuin van links (bijvoorbeeld onder) naar rechts 
(bijvoorbeeld boven) lopen geven een diepte alias driedimensionaal effect. 
 
Tip; zorg dat er een verdwijnpunt in je foto zit. 
 
Lagen waarvan de voorste bijvoorbeeld donker en de achterste steeds lichter zijn, 
geven ook een diepte effect. Lagen en lijnen in landschap is de basis van goede 
landschapsfotografie. 
 
Opdracht: 
 
Zie opdracht 2e deel bij de paragraaf over de “Gulden Snede”. 
 
 
HERHALING ZIEN 
 
Vormen (vierkanten / rondjes / slingers), kleuren, of andere zaken die zich herhalen, 
leiden ogen door een foto. Dit kan sterk werken. Er zijn fotografen die er een sport 
van maken die meervoudigheid in hun foto’s te vangen. 
 
Meervoudigheid kan je ook krijgen met beeldversterkende elementen. Bij voedsel 
fotografie wordt nog wel eens een extra attribuut in het plaatje gelegd. Een vanille 
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stokje is tamelijk standaard, maar het idee van elkaar versterkende onderdelen in je 
compositie herkennen of handmatig neerleggen, is een vaardigheid die sommigen 
super goed beheersen. 
 
 
ATMOSFERISCH PERSPECTIEF 
 
Meerdere lagen in landschap is een vorm van herhaling die erg mooi kan zijn. Vooral 
als door vertroebeling in de lucht (door vocht, mist, smog) de verder gelegen lagen 
minder helder zijn. Mooi laag licht kan dit nog extra versterken. Vaak is het de moeite 
waard om een dergelijke foto ook thuis nog eens creatief na te bewerken. Dit soort 
lagen, met gefaseerde vertroebeling in de lucht, noemen we atmosferisch 
perspectief. 
 

 
 
 
DE AFWIJKING ZIEN 
 
De afwijking in een beeld weten te herkennen en op een plek plaatsen daar waar je 
ogen er wel heen moeten gaan, is een sterk werkende fotografische keuze. 
 
Vaak is een afwijking er maar een moment. Die weten te zien, te herkennen is een 
kwaliteit op zich. Zeker in combinatie met scherpstellen en licht meten op de 
afwijking en aansluitend een passend (sterk) kader maken. 
 
Een afwijking kan bijvoorbeeld zijn dat in een parade iedereen naar links kijkt, maar 
eentje die kijkt verrassend naar rechts. Of de kleur wijkt af, of een attribuut wijkt af, of 
de houding wijkt af, of… etc. 
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Zie je de afwijking in onderstaande plaatje? Worden je ogen automatisch naar het 
hoedje geleid? Waarschijnlijk wel, maar in dit plaatje gaat het om het klavertje vier 
rechts bovenin bij het gele varkentje. Door het zwarte hoedje lastiger te vinden. 
 
Je kunt zien hoe sterk een zwart hoedje, of een equivalent hiervoor, in een foto kan 
werken. Je ogen gaan er als een magneet naar toe. 
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Opdracht: 
 
Zoek iets wat als een magneet werkt in een foto en maak die foto. 
De afwijking kan een houding, een attribuut, maar ook een kleur zijn. 
 
 
AAN DE SLAG; SCHRIJVEN MET LICHT 
 
LICHT ZIEN 1 
 
Trainen, trainen, trainen. 
 
 
LICHT ZIEN 2 
 
Schrijven met licht. Viool spelen met je camera. Er zijn veel poëtische uitdrukkingen 
om de klasse van een prachtige foto, met bijzondere lichtval, te omschrijven. Licht is 
de basis van alle foto’s. Leren schrijven met licht, zien van licht is een vaardigheid 
die met de jaren toeneemt. 
 
Opdracht: 
 
Zie een uur lang waar het licht extra zichtbaar is. Maak hiervan een foto. Compositie, 
scherpte-diepte of wat dan ook mag je vergeten. Zie het licht. Vocht vangt vaak licht 
(plassen, natte straat, etc.), er zijn vaak voorwerpen die licht reflecteren, etc. Het 
hoeft dus niet om rechtstreekse lichtval te gaan! Mag wel. 
 
Lichtval leren zien vraagt training. Dat verwachten veel mensen niet. Maar het is een 
groot verschil als een fotograaf bewust gebruik maakt van het bestaande licht. Denk 
aan schilders die dit doen. Dat kan jij ook en zonder penseel. Begin er mee. Aan het 
begin vraagt het echt wat om te zien waar licht zich bevindt. Ga daar mee aan de 
slag en je ziet binnen korte tijd veel meer dan je verwacht. 
 
 
SCHADUW ZIEN 
 
Anton Corbijn, een van de beroemdste fotografen van Nederland, benadrukt het zien 
van schaduwen. Dat is dus ook een optie. Probeer het en zie of die techniek beter 
voor jou werkt. 
 
Licht en schaduw leren bewust te worden, werken beide in het voordeel van betere 
inzichten in het plaatje dat je gaat maken. Zit je je ergens te vervelen, wachtkamer 
van de tandarts of vergelijkbaar, ga dan oefenen met dit onderwerp. Ook zonder 
camera kan je hier in trainen.	  
 
 
 
 
 
 



	   38	  

KELVIN, LICHTKLEUR ZIEN 
 
Op een grijzige dag ervaar je letterlijke kou en haast blauwig licht. Bij romantisch 
kaarslicht ervaar je letterlijk warmte, rood en/of gelig licht. Blauw is koud, rood is 
warm net als op de kraan. Ene meneer Kelvin heeft dit ooit onderzocht en er 
waarden aan gegeven. 
 
Des te “warmer” het licht, des te lager de Kelvinwaarde (bijvoorbeeld 3000), des te 
kouder (blauwiger) het licht, des te hoger de Kelvin waarde (bijvoorbeeld 16.000). De 
digitale camera ziet die kleurwaarden. De waarden hoef je niet te onthouden. Wel 
kan je een equivalent daar tegenwoordig voor terug vinden in bijna alle digitale 
camera’s. Een kaars is het warmste licht, een gewone lamp is iets minder warm 
maar wel gewoon warm licht, zonnetje met wolken nog iets minder warm en alleen 
wolken is het koudste (blauwigste) licht. 
 
Zet je je camera op AWB (automatische wit balans), dan hoef je daar niet over na te 
denken, want dan doet je camera dat. In het leven zonder camera doen je ogen dat 
feitelijk ook. In ons menselijk systeem zit als het ware een AWB. Daarom nemen we 
maar ten dele de verschillen in kleurtemperatuur waar. Ons lichaam neutraliseert de 
kleuren in het licht. Het “zien” van de kleurtemperatuur kan je overigens wel trainen. 
Zie hiervoor ook de opdracht. 
 
Wil je zelf een vinger in de kleurtemperatuurpap, dan kan je spelen met de 
genoemde icoontjes die onder je witbalans in de camera zitten. 
 
Weetje: Over het algemeen is aan het einde van de middag buiten de 
lichttemperatuur het hoogst (koudste, blauwste licht), helemaal als het bewolkt is. Dit 
geldt niet voor de ondergaande zon. Dat licht is juist weer warmer, c.q. lagere Kelvin 
waarde. De lichttemperatuur van gloeilampen is altijd gelijk (3200 Kelvin). 
 
Spelen met Kelvin: 
 

  
 
 
Opdracht: 
 
Fotografeer een kaars met icoontje kaars, icoontje lamplicht en met icoontje wolken. 
Of stap binnen bij slagerij Schell op de West-Kruiskade en loop wat dieper de winkel 
in (weg van straat/daglicht) en doe deze opdracht. 
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Fotografeer een dag met veel wolken met icoontje wolk en met icoontje kaars. 
Kijk wat de verschillen zijn. 
Als je de smaak te pakken hebt, oefen dan ook meteen met de overige icoontjes voor 
lichttemperatuur. 
 
Opdracht: 
 
Maak twee foto’s op AWB van een situatie met een duidelijk vlak met daglicht en een 
duidelijk vlak met gloeilamplicht binnen hetzelfde kader. Meet op de plek met daglicht 
voor foto 1 en meet op de plek met gloeilamplicht voor foto 2. Maak wel voor beide 
foto’s hetzelfde kader. Kijk wat de verschillen zijn. 
 
Bij slagerij Schell in de deur vind je beide lichtsoorten (achtergrond is lamplicht, 
straat is daglicht). Bij Gall en Gall ook. 
 
Ben je in een woonkamer met flink wat lamplicht, maar buiten is het nog licht, dan 
heb je feitelijk hetzelfde. Meet een keer op het licht buiten en meet een keer op het 
licht binnen. En bekijk de verschillen van de foto’s. 
 
 
DE FLITSER 
 
Een onderwerp op zich. Goed flitsgebruik vraagt een aparte cursus en syllabus. 
 
Belangrijkste: 
Flits gedwongen uit leren hanteren. 
Al dan niet met ISO op een hogere waarde zetten. 
Contrasten leren zien en indien nodig inflitsen. 
Idem bij tegenlicht. 
Zie hier over de paragrafen over licht meten en over ISO instellen. 
Kan je niet anders dan flitsen; gewoon doen. 
Wil je er meer van weten; aparte cursus volgen J. 
 
 
AAN DE SLAG; JIJ ALS FOTOGRAAF 
 
 
CONTACT OP STRAAT, VRAGEN OF JE MAG FOTOGRAFEREN 
 
Een van de moeilijkste onderwerpen. Althans voor bijna iedereen. 
 
Tijdens de cursus is van te voren contact gelegd met een groep ondernemers in 
down-town Rotterdam. Zij zijn op de hoogte en hebben toestemming gegeven om te 
fotograferen. Des al niettemin is het dan nog spannend om ter plekke foto’s te gaan 
maken. Misschien helpt het te weten, dat dit het onderwerp is waarvan heel veel 
cursisten aangeven dat ze dit ongelofelijk moeilijk vinden. Des al niettemin zit er niet 
veel anders op dan voorzichtig het diepe in te gaan en een babbel te maken met een 
potentieel onderwerp. Lukt dat eenmaal, dan wordt het fotograferen vanzelf 
makkelijker. Wat verder helpt (noodzakelijk is?) is als je van te voren je instellingen 
op de camera beredeneert en controleert. Hetzelfde geldt voor het bestuderen van 
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het licht en het zien van mooie standpunten en dingen die je samen met je 
onderwerp in de foto wil hebben. 90% van je tijd hoef je dus die camera helemaal 
niet voor de neus van je object te houden. Sla je dit over, dan moet je dat allemaal 
doen terwijl je fotografeert. Is zonde, want dan mis je kansen. Neem dus tijd. 
 
 
NIET FOTOGRAFEREN 
 
Er zijn in ieder geval 2 redenen om niet te fotograferen. 
 
Sascha de Boer en Raymond Rutting hebben een verschil van inzicht over de ene 
reden. Namelijk wel of niet fotogeren zonder toestemming. 
 
De andere reden om (even) niet te fotograferen, is omdat je er zelf voor kiest. 
Bijvoorbeeld om “echt en vrij” te kijken. De wereld om je heen ongedwongen en 
zonder fotowens waar te nemen. Dit kan mooie nieuwe inzichten opleveren in het 
algemeen, en ook ten bate van je fotografie. Leg af en toe die camera dus lekker 
weg. 
 
Over het eerste, wel of niet fotograferen zonder toestemming, zijn de meningen 
verdeeld. Sascha de Boer is een fotograaf die vindt dat de diepgang die je krijgt in de 
foto’s bij human interest fotografie, vele malen sterker is als je het respect op brengt 
om contact te maken en niet een gestolen foto te nemen. Raymond Rutten vindt dat 
hij als wereldwijd fotograaf die keuze zelf moet maken om de wereld te laten zien wat 
hij vindt dat de wereld moet zien. Dat je een moment van belang voor (al dan niet) 
hogere doelen zonder te vragen moet schieten. 
 
Zie hierover: http://www.natgeotraveler.nl/artikel/fotograferen-op-reis-10-tips 
 
Wat vind ik? Ik vind dat je respect moet hebben als je ergens te gast bent. De 
Westerse wereld en hordes Chinezen zijn soms toch al min of meer een 
mammoettanker die zich over de toeristische aardbol beweegt. Niets mis mee. Levert 
ook veel inkomsten voor heel veel mensen. Maar de verhoudingen respectvol 
houden, lijkt mij in ieders voordeel en ook niet meer dan de normaalste zaak. D.w.z. 
mensen tegen hun wil in fotograferen is een no-go. Telelenzen tellen daarbij ook 
mee. 
 
En! Foto’s die “contact” laten zien zijn bijna altijd sterker. 
 
Maar ook daar kan je over van mening verschillen, zie zoom.nl over straatfotografie 
(in de paragraaf met de boeken en websites). 
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BETALEN? 
 
Wel of niet betalen voor foto’s is ook nog wel eens een dilemma. Ook weer diverse 
meningen over dit onderwerp mogelijk. In Volendam is het de normaalste zaak dat je 
betaalt voor foto’s in klederdracht, waarom zou dat dan niet zo kunnen zijn bij een 
Masai stam op bezoek? Alhoewel toeristen zich daar soms niet prettig bij voelen, kan 
ook dit gewoon heel gezonde handel zijn. Er van uitgaande dat het gelijkwaardige 
volwassenen zijn, die hun cultuurgoed op die manier rendabel maken. Hetzelfde 
geldt voor kunstenaars op pleinen zoals bijvoorbeeld Djemaa el Fna in Marrakech. 
 
Geld, snoep, pennen, of wat dan ook geven aan mensen in dorpen, werkt 
daarentegen vaak averechts. Verslechtert verhoudingen, geeft over en weer een 
krom beeld, en maakt van mensen bedelaars (slachtoffer versus koloniale houding) 
daar waar dat niet gezond is. Handel is dus handel, onnodig bedelen is dus onnodig 
bedelen. De regeringen van steeds meer landen vragen om op straat geen geld e.d. 
te geven. Medicijnen, snoep, pennen, etc., idem. Echte bedelaars dan weer 
uitgezonderd. Vaker reizen, betekent over het algemeen toenemen in inzicht en 
handigheid op dit vlak. 
 
 
OPBOUW TECHNISCHE TRAINING 
 
Hou je er van om van trainen een spel van te maken, knip dan lootjes en schrijf op 
ieder lootje een fotografievaardigheid, aandachtspunt, cameratechniek, noem maar 
op. In ieder geval iets waar je je een dag al dan niet tergend mee bezig kunt houden. 
Trek een lootje. Bij alles wat je doet moet je je ‘lot’ van die dag toepassen. 
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And the winner is… lichtvaldag, lijnen en/of lagendag, verdwijnpuntdag, horizondag, 
alles op diafragma 2.8 dag, meebewegendag, iedere foto opnieuw hardop dan wel 
mompelend in jezelf voor een bewust diafragma kiezen dag, of hetzelfde met 
sluitertijd dag, laat verplicht in iedere foto iets weg dag, alles scheefdag, contact 
maken verplicht en dan pas die foto (grrrbrr) dag, groothoeklens en dicht op het 
onderwerp werken dag, herhaling van kleuren zien dag, vrij te kiezen maar wel 
repeterend (alle puntmutsen, rollators, rook, luifels, …) themadag, lichtmeetdag, 
spotmetingdag, macrofotodag, and so on. 
 
Je kan dat lootjes gedoe ook schrappen en gewoon een trainingsonderwerp van de 
dag kiezen. Het werkt super goed. 
 
 
CURSUSSEN, WEDSTRIJDEN, FOTOCLUBS 
 
National Geographic plaatst tijdens haar wedstrijden de inzendingen al online voor 
de deadline. Daar zit veel standaard (saai) werk tussen en af en toe een juweeltje. 
Daar zo maar een beetje doorheen scrollen, levert interessante lessen op. Het kijken 
op zich is al heel leerzaam. 
 
Else Kramer doet 1 maal per jaar aan synchroon fotograferen http://elsekramer.nl of 
aan andere gezamenlijke opdrachten. Hier geldt hetzelfde. 
 
Wat gewaardeerd wordt door het aantal likes te bekijken, kan helpen bij het zien van 
foto’s die blijkbaar werken. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat je altijd de massa 
moet geloven. Dat is aan jezelf. Wil je foto’s die een winfactor hebben, dan leer je 
wel veel van het leren van inzendingen bij wedstrijden. Daarnaast leer je ook enorm 
veel van uitpluizen van wat niet of minder goed werkt. 
 
Opdracht: 
 
Kies een wedstrijd uit op internet waarbij de inzendingen online staan. Analyseer 
welke foto’s voor jou niet werken. Wat mist er, wat is daar fout aan voor jou. Doe 
hetzelfde met foto’s die voor jou wel werken. 
 
Let in ieder geval op: Licht en schaduwval, lijnwerking, plaats van onderwerp in het 
kader, nabewerking, kleuren, hoe dicht staat fotograaf op onderwerp, beeldhoek 
(wel/niet inzoomen), emotie (!). 
 
Bij clubs en cursussen kan je, naast de leer- of werkopdrachten die daar gegeven 
worden, hetzelfde leereffect met de foto’s van je mede fotografen opdoen. 
 
Wedstrijdje? 
 
Gewoon af en toe prutsen met die camera is meer dan het halve werk. Meedoen aan 
een vage opdracht uit het plaatselijk suffertje is de meest simpele vorm om aan 
vlieguren te komen. Hier nog enkele links met toegankelijke opdrachten en 
wedstrijdjes. 
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Zoom: 
http://zoom.nl/fotowedstrijden/index.html/ 
 
Roots: 
http://www.rootsmagazine.nl/foto/foto-van-de-maand/ 
 
National Geographic heeft wisselende wedstrijden. Zo goed als kansloos om te 
winnen, maar wel leerzaam. 
 
Natuurmonumenten 
https://www.natuurmonumenten.nl/foto-van-de-maand 
 
NRC: 
http://foto.nrc.nl 
 
Synchroonkijken (geen wedstrijd, wel opdrachten maken): 
http://elsekramer.nl/2015-synchroonkijken 
 
Verzamel sites: 
http://www.digifotopro.nl/fotowedstrijden 
http://www.fotowedstrijd.info 
 
Algemeen: Google met ‘fotowedstrijd’ en jouw regio of favoriete thema en je vindt 
van alles. 
 
Fotowedstrijdtips: http://www.fotowedstrijd.info/index.php?a=10 
 
 
SPIEKEN BIJ, LEREN VAN, ANDEREN 
 
Nog een manier om te groeien op basis van wat anderen kunnen, is door af te kijken 
bij en na te doen van (voor jou) inspirerende reisfotografen. 
 
Opdracht: 
 
Kies een inspirerende (reis)fotograaf of reportage dan wel serie uit. 
 
Analyseer wat voor foto’s hij / zij maakt. Let op compositie, standpunt, beeldhoek, 
lichtgebruik, keuze onderwerp, serie of documentair, afstand tot het onderwerp, 
diafragma en sluitertijd, soort perfectionisme (vergelijk bijvoorbeeld Ed van der 
Elksen met Erwin Olaf), emotie, nabewerking, is alles documentair of in scene gezet, 
etc. 
 
Maak het na. Of maak het na in jouw stijl. 
 
Goed na-aap project: http://www.verliefdopreizen.nl/les-6-goed-jatten/ 
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WAT KOM JE VAAK TEGEN ONDERWEG 
 
Kleine opsomming met aandachtpunten bij diverse reisfotografie. Voeg hier je eigen 
(favoriete) aandachtspunten aan toe! 
 
Landschap 
 Gulden snede 
 Kijkdoos effect, voorgrond, midden, achtergrond 
 Diepte lijnen 
 Atmosferische lijnen / diepte 
 Poppetje (ruimtelijk effect) 
 Diafragma 
 Sluitertijd bij beweging (m.n. water) 
 
Internationale portretten 
 Ogen scherp 
 Ooghoogte of bewust een andere hoogte 
 Scherpte-diepte 
 Lichtval 
 Licht meten 
 Met of zonder context 
 Gulden snede 
 Contact maken 
 
Ondergaande zon 
 Licht meten 
 Zie ook landschap 
 Inflitsen 
 
Publieke ruimten (markten, pleintjes, etc.) 
 Kijkdoos effect trainen 
 Lichtval 
 Contact maken 
 
Eten en drinken 
 Lichtval 
 Scherpte diepte 
 Achtergrond 
 Standpunt 
 Beeldhoek (hoeveel zoom) 
 Attributen (versterkende sub onderwerpen) 
 
Dieren 
 Ogen scherp 
 Standpunt 
 Lens keuze (brandpuntsafstand / beeldhoek) 
 Beweging en scherpte, sluitertijd 
 ISO 
 Diafragma 
 Macro 



	   45	  

 Statief 
 
Planten en andere kleine dingen (dauwdruppel, etc.) 
 Macro 
 Lichtval 
 Scherpte-diepte 
 Scherpte en beweging 
 Inflitsen 
 Compositie 
 Attributen (bijv. takje of blaadje verleggen) 
 
Fotograferen bij weinig licht 
 ISO aanpassen 
 Statief, echt dan wel geïmproviseerd 
 Zelfontspanner 
 Diafragma aanpassen 
 Flits 
 
 
NABEWERKEN 
 
Ed van der Elsken koos leek het wel zijn onderwerpen lukraak op straat en bewerkte 
ogenschijnlijk heel slordig zijn foto’s na en toch is hij een van Nederlands 
beroemdste fotografen. Maar hij wist dan ook wel heel goed hoe hij met grove 
streken toch precies het goede deed. 
 
Erwin Olaf is mogelijk de tegenpool van Ed van der Elsken. Die zet sowieso van te 
voren van alles in scene. Over ieder detail is nagedacht. Dat geldt ook in zijn 
nabewerking. Hij werkt allerlei stukjes in de foto apart na. 
 
Niet iedereen heeft een van deze twee gaven en toch kan iedereen wel degelijk een 
tof verschil maken met nabewerken. Met een goeie tik scherper via de scherpte knop 
in het nabewerkingsprogramma en veel frisser door contrast bewerking of kleur 
verlevendiging, kom je al aan een veel sterkere foto.  
 
Scherpte, contrast, kleur verlevendigen, rechtzetten / scheefzetten en bij(af)snijden, 
zijn toegankelijke knoppen in praktisch ieder (makkelijk) nabewerkingsprogramma. 
En vrijwel altijd een bijdrage aan een betere foto. Weinig anders dan de tip om hier 
mee te gaan experimenteren is een goede leerschool voor beginners. Photoshop is 
voor dit doel veel te moeilijk. Dat programma werkt in lagen en vraagt om uitleg. 
Maar er zijn diverse al dan niet online programma’s die niet in lagen werken en 
makkelijk te hanteren zijn.  
 
Een makkelijk bewerkingsprogramma is het online bewerkingsprogramma Pixlr. Je 
kan rechtstreeks naar de website van Pixlr gaan of kijken bij de Consumentenbond 
hoe dit programma te gebruiken. Ook is er een korte makkelijke introductie op de 
website van 50plusser. Er is ook een app van Pixlr. Voor smartphone en tablet 
gebruikers zijn er diverse gratis app’s. Een daar van is Snapseed. 
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Wil je echt meer, dan geldt hetzelfde als bij de paragraaf over flitsen; dat is een 
onderwerp voor een aparte syllabus en cursus. Zeker aan te raden als dat je 
interesseert! 
 
http://www.consumentenbond.nl/digitale-camera/extra/online-fotobewerken-met-pixlr/ 
http://www.50plusser.nl/?page=leer&cursus_id=40&lesson=1#.V0MkTktIQk- 
https://pixlr.com 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed 
 
Opdracht: 
 
Wat is het verschil in nabewerking tussen deze Euromast foto’s? Wat heeft jouw 
voorkeur en wat zou jij eventueel zelf nog anders doen? 
 

  
 
 
UITRUSTING 
 
Die kan je zo makkelijk of moeilijk maken als je zelf wil. 
 
Als basis werkt het fijn om in ieder geval met een camera met spotmeting en een flits 
die gedwongen uit kan te werken. Een reserve batterij en oplader en reserve 
geheugenkaartjes zijn ook wel ernstig aan te bevelen. En een lensdoekje. 
 
De rest zal van je niveau en wensen als reisfotograaf afhangen. 
 
Overweeg: Zonnekap, UV filter, rijstzakje of matje, polarfilter, draadontspanner, 
reflectieschermpje, een- of driepootstatief, blaasbalgje, beschermhoesje tegen stof 
en vocht, losse flitser, softboxje voor op flitser, grijskaart, licht grijze paraplu. En wat 
je verder zelf maar handig of prettig vindt. 
 
Veel of weinig zoomen is nogal smaak afhankelijk. En reisdoel afhankelijk. In ieder 
geval een gemiddelde groothoek en portretlens (licht tele) zijn prettig. Veel of weinig 
tele is reisdoel afhankelijk. Hetzelfde geldt voor extreme groothoek. 
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OP REIS 
 
Check de speciale risico’s per land. Daarnaast is het slim om te kijken of er 
gebeurtenissen zijn die fotogeniek zijn, zoals festivals, optredens, etc. Ook kan het 
helpen vooraf al wat te spieken op internet naar mooie foto’s. Alhoewel dat je ook 
aan een tunnelvisie kan helpen J. 
 
En verder? Take it easy! En geniet! 
 

 
 
 
BOEKEN EN WEBSITES 
 
Rotterdam (routes, info en fotografie) 
Metropool op een km2: West Kruiskade, Annemarie Sour 
Spicy, de West-Kruiskade kookt, Irene de Vette 
Rotterdam architectuur stad, Paul Groenendijk 
Rotterdams kookboek, Linda Roodenburg 
100% Rotterdam, Nina Swaep 
Rotterdam Discovered, Han van der Horst (veel fotografie) 
Play, Carel van Hees (straatfotografie Rotterdam) 
Exactitudes, Ari Versluis en Ellie Uittenbroek (serie fotografie stereotypen) 
www.verliefdopreizen.nl/rotterdam met onder andere tips om te eten of te blijven 
slapen in de stad. 
Mini Lonely Planet online: 
http://issuu.com/rotterdampartners/docs/lonely_planet_high_res_def/36?e=11358317
/32528914 
Beeld en tekst ter promotie van Rotterdam http://www.rotterdambrandingtoolkit.nl 
Jaarlijkse wedstrijd Rotterdam fotograferen: http://www.dekrachtvanrotterdam.nl 
 
 
Fotografie 
De beste fotografietips van Lonely Planet, Richard L’ Anson 
Zo word je National Geographic junior fotograaf, Ruben Smit 
Fotogids reizen, National Geographic, Robert Caputo 
People Photography, Lonely Planet, Michael Coyne 
Tips voor het fotograferen met een compactcamera, Dre de Man 
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Zoom.nl 
Scherpte diepte: https://www.youtube.com/watch?v=-aWv3HXjD4w 
Diafragma en sluitertijd: https://www.youtube.com/watch?v=niG3_ty3jh8 (nogal 
technisch, voor gevorderden) 
Belichting en belichtingsvalkuilen: https://www.youtube.com/watch?v=OcjnjZoIG9k 
Flitsen: https://www.youtube.com/watch?v=lmCyx-skx_k 
Gulden snede: https://www.youtube.com/watch?v=VPox3GWxUos en 
https://www.youtube.com/watch?v=jFPZLZmQ3vw 
Moment: http://www.digitalefotografietips.nl/kort/aandacht-voor-het-moment/ 
Diepte: https://www.youtube.com/watch?v=vs-0pMvmZe0 
Kleuren: https://www.youtube.com/watch?v=HWf21TfhkDA 
Macro: https://www.youtube.com/watch?v=un2Q4eXZD-4 en 
https://www.youtube.com/watch?v=a_mWh07BC_8 
Straatfotografie: https://www.youtube.com/watch?v=4ktusCA0u3k 
En diverse andere filmpjes van zoom.nl op youtube 
 
 
EXPOSITIE 
 
Na de wereldreis in 1 dag heb je de mogelijkheid om met jouw reisfotografie 
reportage te exposeren op www.galleryrotterdam.com Om de foto’s te kunnen 
plaatsen willen we het volgende vragen: 
 

1) Graag alleen foto’s gemaakt op de dag van of in het weekend van de cursus 
Urban reisfotografie “Wereldreis in 1 dag”. 

2) Graag de foto’s aanleveren op webformaat. Dat wil zeggen maximaal 700 
pixels breed. Dit is via ieder nabewerkingsprogramma in te stellen. Op papier 
is dat een veel te klein formaat, maar op het web is dat optimaal. In dit formaat 
zien de foto’s er goed uit. Tegelijkertijd zijn ze in dit formaat niet 
reproduceerbaar op papier voor/door ongewenste gebruikers. Zwaardere 
foto’s dan 700 pixels breed kunnen niet op de website in verband met een 
goede inleessnelheid van de website. 

3) Stuur de foto’s op met je eigen gehele naam in de naam van iedere foto. Bij 
voorkeur per foto met een nummer met expositievolgorde die jij graag wil. 
Bijvoorbeeld; PietjePuk foto 1, PietjePuk foto 2, etc. 

4) Geef in het onderwerp van je email aan welke naam jij in de URL bij jouw 
expositie wil en je eigen naam. Bijvoorbeeld; Gezichten van de stad van Pietje 
Puk. Deze hele zin wordt dan jouw unieke URL en naam van jouw expositie. 

5) Maximaal 15 foto’s. 
6) De foto’s in een bijlage (s.v.p. niet in de tekst van de mail) opsturen aan 

verliefdopreizen@gmail.com. Lukt dit niet in 1 mail, stuur dan gewoon 2 mails. 
7) Geef aan of je een slideshow of een gallery wil hebben. Demo’s zijn te vinden 

op de website onder “exposities”. 
8) Thuis nabewerken is natuurlijk toegestaan. Sterker; dat is prima! 
9) Je krijgt een eigen unieke URL die je vrij kan gebruiken op eigen social media. 
10) We laten de foto’s minimaal een jaar op de website staan. 
11) Wacht niet lang met opsturen van je 15 foto’s. De praktijk leert dat het er 

anders vaak niet meer van komt. Minder dan 15 foto’s is ook altijd goed! 
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DE ROUTE WERELDREIS IN 1 DAG (BASIS) TECHNIEKEN 
 
 
PLEK 

 
TECHNIEK(EN) 

 
OPMERKING 
 

Algemeen Onderwerp / doel kiezen Werktitel; wereldreis in 1 
dag… maak die maar 
(iets) meer concreet. 
Naast alle opmerkingen 
alhier, zijn je eigen 
creatieve aanvullingen 
natuurlijk altijd belangrijk! 

Centraal Station Spotmeting: 
1 zet je camera op P en op 
spotmeting. 
2 stel scherp op iets vlakbij, 
pas je kader aan en druk af. 

 

Mr. Beans   
West-Kruiskade binnen Theorie: 

1 Analyseer een reportage / 
serie, bepaal je eigen stijl, 
kies een werkplan / 
onderwerp. 
2 Meest voorkomende 
basistechnieken onderweg 
op reis (basislijst en wvttk). 

Mogelijke onderwerpen: 
Spotmeting, kader 
kiezen, ritme van een 
reportage of serie, 
onderwerp, licht meten, 
sunset, scherpe foto’s / jij 
als statief, half automaat, 
horizon, gulden snede, 
scheef kader, ooghoogte, 
kikker- en 
vogelperspectief, flits 
gedwongen aan/uit, 
inflitsen, licht zien, AWB, 
ISO, lijnen en vormen, 
compositie van een 
kijkdoos, lopen versus 
zoomen, drentelen om je 
onderwerp, het moment, 
musiceren / emotie, 
beeldhoek, 
over/onderbelichten, 
sluitertijd, diafragma, 
macro, uitrusting, crea 
statief, zelfontspanner, 
contact maken. 

 
De Kade op 
 

  

Madera (of ergens 
anders binnen met grote 
contrasten tussen binnen 
en buiten) 

Licht meten in 3 varianten; 
spotmeting met grote 
contrasten, met en zonder 
inflitsen! 

Zuiver technische 
training, gaat niet om een 
goede foto! 
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PLEK 

 
TECHNIEK(EN) 

 
OPMERKING 
 

Omgeving Madera Details fotograferen 
(bloemen, bordjes, wereldbol, 
tekst op muur, taartjes, 
groente, e.v.a.). 

Sfeer, licht, verhaal 
versterkend, lopen en 
kijken, uitsnede, 
standpunt, lijnwerking. 
Gevorderden; diafragma. 

Mi Amor Open en gesloten kader 
Misschien een portret? 

Contact met de winkelier 

De Rimboe Ogen / spotmeting 
scherpstellen, Op ooghoogte, 
kikker en vogelperspectief 
fotograferen. 

Contact met de winkelier 
Gevorderden; spelen met 
AWB. 

Gall en Gall 
De Rimboe 
Schaap 
Sabor Sabor 

Reisportret en zie ook eigen 
plan. 

 

Andaluce, Zesde Geluk, 
Orkide, Best West 
Flowers, Mr. Beans, 
Remon, Schell, Gall en 
Gall, IJssalon, Toko 51 
(Cretopia en Sabor 
Sabor), Fred Kulturushop 
Institute, Wah Nam 
Hong, e.a. op eigen 
gelegenheid. 

 Eigen plan: (kort, veel te 
kort, zeker terug komen 
;-) ). Human interest, 
mensen fotograferen in 
hun diverse contexten, 
details fotograferen, open 
en gesloten kaders, let 
op licht, wissel af, een 
totaal met lijnwerking en 
spannende horizon, 
neem tijd, let op je ISO / 
sluitertijd, flits 
gedwongen uit, contact 
maken, instellingen van 
te voren goed hebben 
staan, het moment, maak 
een plannetje. 
Gevorderden; sterk 
onderwerp. 

Straatbeeld Totalen Sfeer? Lijnen, horizon, 
licht, poppetjes in de 
kijkdoos, attributen in de 
kijkdoos voor tot en met 
achtergrond. 

Mr. Beans e.a. (ook nog 
in Delfshaven, op 
Katendrecht, Kop van 
Zuid en in Markthal) 

Horeca terras Dat wil ik ook plaatje, 
groep als figuranten? 
Vragen aan passanten. 

 
Dieper het westen in 
 

  

Sallina’s Food fotografie Licht(val), diafragma, 
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PLEK 

 
TECHNIEK(EN) 

 
OPMERKING 
 

Kunst van het weglaten 
Het moment 
Reisportret fotografie 

beeldhoek / uitsnede, 
open en gesloten kaders, 
macro, instellingen in de 
“aanval”, contact met de 
ondernemer, het 
moment, kunst van het 
weglaten, rondkijken, 
standpunt. 

Delfshaven straatbeeld Totalen en details, sfeer Vormen en lijnen, horizon 
/ gulden snede, lopen, 
lichtval, reflectie, 
beeldversterkende 
elementen, relevant in 
relatie tot je onderwerp, 
kijkdoor/doos compositie, 
het moment, dat wil ik 
ook gevoel. 

Bij Loes Details Kader, uitsnede, lichtval, 
verhaal versterkende 
stereotypen. 

 
De Skyline 
 

  
De Nieuwe Maas en 
Katendrecht tot en met 
de Kop van Zuid 
 

Watertaxi 1 P.O.V. 
Landschap 

Horizon scheef en recht, 
gulden snede, licht 
meten, beweging. 
Lensdoekje bij spatters 
op je lens. 

Skyline vanaf Provini 
 
 

Landschap Horizon, gulden snede, 
diepte suggereren, 
verhoudingen (poppetje) 
fotograferen, het 
moment. 

De hoerenloper Tegenlicht, het moment Inflitsen bij tegenlicht? 
Aanlegsteiger watertaxi’s Beweging Korte en lange sluitertijd, 

meebewegen, kader, 
plek innemen, 
voorbereiden. 

Kop van Zuid Architectuur Lijnen, vormen, 
symbolen, uitsnede, 
compositie, lichtval, 
poppetjes, lopen vs 
zoomen, terras; dat wil ik 
ook plaatjes. 

Watertaxi 2 …. Out of the box? Het moment, lijnen, 
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PLEK 

 
TECHNIEK(EN) 

 
OPMERKING 
 
camera voorbereid op 
het moment, 
kader/compositie, 
beeldhoek, sluitertijd (en 
diafragma). Lensdoekje 
bij spatters op je lens. 

 
Laatste etappe 
 

  

Markthal Standpunt Kikker- en 
vogelperspectief, totalen 
/ groothoek, beweging 
(als van stromend water), 
licht meten, scheef en 
recht, statief? 

Groothandelsgebouw 
terras, terras op de 7de 
hotel NHOW, dakterras 
hotel Stroom of andere 
hoge plekken 
(parkeergarages, o.a. 
WTC / V+D en 
Westblaak), Hoboken / 
Erasmus MC, Euromast. 

Eigen ontdekkingsvervolg 
(optioneel het dak op ;-) ) 
http://www.talksandtreasures.com/buiten/de-
beste-rooftop-bars-in-rotterdam/ 

Check zon onder en 
waar gaat ie onder? 

…………… …………….. En wat je natuurlijk 
verder zelf verzint als 
creatieve fotograaf! 

 
 
DE FIGURANTEN 
 
Op de Kade 
Mi Amor, Het Zesde geluk, Andaluce, Schaap IJzerwaren, Orkide, Madera, Best 
West Flowers, Mr. Beans, Gall en Gall van Mario, Remon Afro Asian market, De 
Rimboe, Slagerij Schell, De IJssalon, Toko 51, Cretopia, Sabor Sabor, Fred 
KulturuShop Institute, Wah Nam Hong, e.a. 
 
Lunch 
Sallina’s 
 
Delfshaven 
Bij Loes 
Watertaxi 
 
Bekijk www.galleryrotterdam.com voor de volledige lijst met figuranten. 
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JE EIGEN FACTSHEET 
Cursusdag / wereldreis in 1 dag Urban Reisfotografie 

 
De reportages; wat valt jou op? 
 
 
 
 
 
 
 
Factsheet Holiday; wat vul je nog aan op basis van deze factsheet: 
 
 
 
 
 
 
 
Je eigen werk; wat wil jij maken (repo, serie, onderwerp, brainstorm overig): 
 
 
 
 
 
 
 
Factsheets groep; wat pik je op van je groepsgenoten? 
 
 
 
 
 
 
 
Technieken; welke staan op jouw bucketlist, nieuwe en bekende technieken: 
 
 
 
 
 
 
 
Werktitel; jouw reportage in 1 zin / b.w.v.s. 3 woorden: 
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AANTEKENINGEN 


