
7 tips 
DE START NAAR BETERE FOTO'S

 

Wil jij je fotografie ook naar een hoger niveau tillen en echt
mooie  foto's leren maken?



WIL JIJ BETER
LEREN
FOTOGRAFEREN?

WWW.D-EYE .N L

Wat ontzettend leuk dat je mijn e-book 7 tips
naar betere foto's gedownload hebt! Want dat
betekend dat we dezelfde passie delen
FOTOGRAFEREN.

Ik ben Daniella, ik ben al meer dan 12 jaar full-
time fotograaf . Na jarenlang ervaring te hebben
opgedaan vond ik het tijd worden om mijn passie
over te brengen en al mijn kennis te delen.
 Jullie net zo enthousiast te krijgen voor dit mooie
vak/ hobby. Want hoe mooi is het om prachtige
beelden te maken in goede kwaliteit van je
vakanties, je gezin, de reizen die je maakt. Foto's
zijn tastbare herinneringen voor het leven.

Fotograferen hoeft helemaal niet zo moeilijk te
zijn. Als je de basis kent, volgt de rest. Je moet nu
alleen nog maar creatief te zijn en natuurlijk
overal je camera mee naar toe te nemen. 

In dit e-book ga ik je alvast wat belangrijke basis
tips geven....

Wil je nou nog meer weten over fotografie? Van
basis tot next step. Kijk dan even op mijn website
want er komt een volledige cursus aan die jou
hier bij verder kan helpen.

Daniella

https://www.d-eye.nl/education


We zijn heel snel geneigd om het
onderwerp in het midden te plaatsten
als we fotograferen. Maar wist je dat
een foto veel spannender wordt als je
het onderwerp meer aan de zijkant
plaatst.

Verdeel je foto eens denkbeeldig in 2
horizontale en 2 verticale lijnen. Net als
bij boter kaas en eieren zeg maar en zet
je onderwerp dan denkbeeldig op 1 van
die snijlijnen.

Je zult zien dat je een veel spannender
foto krijgt waarbij en het onderwerp en
de achtergrond veel mooier uitkomen.

PLAATS JE ONDERWERP NIET 
IN HET MIDDEN. TIP



SPEEL MET JE 
ONDERWERP,
LIJNENSPEL EN 
COMPOSITIE





BEPAAL JE STANDPUNT EN
WEES CREATIEF

Ook hier zijn we snel geneigt om gewoon staand (op oog hoogte) te
fotograferen. Maar het standpunt is heel bepalend voor het eind
resultaat. Ga bijvoorbeeld eens op de grond liggen en zorg dat je
diepte in je foto krijgt of zoek het hoger op en maak ook eens foto's
van bovenaf. 

Zoek doorkijkjes en loop eens om het onderwerp heen en kijk wat
het licht, de achtergrond en diverse hoogte verschillen doen.

TIP

Laag standpunt

Van bovenaf





ZORG VOOR DIEPTE IN JE
FOTOTIP

Het menselijk oog ziet hoogte en diepte,
maar je camera helaas niet. Dit is vaak
het probleem als je bijvoorbeeld in de
bergen bent, je maakt foto's van
prachtige hoogtes en als je thuis je
foto's bekijkt denk je "Ohw was dit het
nou? Nu lijkt het helemaal niet zo
spectaculair".

Probeer dus de diepte in je foto te
brengen. Dit kun je doen door in lagen
te gaan werken. Splits een foto op in 3
lagen:
voorgrond, middenstuk en de
achtergrond. Je kan bijvoorbeeld een
persoon, een rij bomen of het gras
pakken die je in de voorgrond mee
fotografeert. Zodat er lagen ontstaan.

Zorg dat je scherp stelt op het
middenstuk en niet op de voorgrond.

Je zult zien dat je veel mooiere beelden
krijgt.





Juist door mensen op een foto te plaatsten (of een dier of een
onderwerp) zie je veel meer diepte in een foto en in het landschap. 



NEEM DE TIJD
 
 

 
Probeer niet even snel een plaatje te
schieten maar neem voor sommige
momenten écht even de tijd.  

Kijk, wacht  en geniet van de kleine
dingen. Soms als je een mooi vogeltje
hebt gezien en deze vliegt weg. Loop dan
niet weg maar ga rustig zitten en wacht.
Grote kans dat het vogeltje weer terug
komt en dan kan jij wel je moment
pakken.

Neem ook eens de tijd om goed om je
heen te kijken. Hoe staat de zon, wat zou
een mooie compositie zijn, hoe is de
achtergrond.  Stel dat er een storend
object in beeld staat, welke positie kan je
wel aannemen voor de foto zodat buiten
beeld is. 

We willen soms te snel in een split second
de foto schieten, maar dat werkt niet
altijd.

 

TIP



TIP ZORG VOOR SPONTANITEIT IN
DE FOTO'S

Ik hoor zo vaak " ik krijg mijn kinderen
nooit goed op de foto, ze willen niet en
staan er altijd met een "nep lach" op.

Dat komt omdat je ze waarschijnlijk
bewust laat poseren en dan ook nog eens
leuk moeten lachen.

Klopt, dit werkt niet! Kinderen, maar ook
volwassenen kan je het beste in actie of
op momenten dat ze NIET bewust zijn van
de camera, fotograferen.

Ga naar het bos, laat de kids rennen,
springen, in bomen klimmen,
dennenappeltjes zoeken. Laat ze op de
rug van papa klimmen. Leg ze in het gras
en laat ze naar de wolken kijken en vraag
wat voor een figuren ze in de wolken zien.
Geef ze opdrachtjes waarbij ze kind
kunnen zijn. En als zij lol maken, kan jij op
die momenten gaan fotograferen.

Of pak andere kleine momentjes als
geconcentreerd een film aan het kijken
zijn , wanneer ze knutselen, spelen of als
ze een baaldag hebben of verdrietig zijn.
Gewoon de "echte" momenten in het
leven. Deze foto's zijn zoveel waardevoller
dan geposeerde plaatjes. Deze foto's
vertellen een verhaal.



ZORG VOOR " ECHTE"  FOTO'S



Je kent ze wel, die foto's met die mooie dromerige
achtergronden. Van die fine-art foto's waarvan je
denkt "ohhhh zulke beelden wil ik ook maken"
maar het lukt niet en je achtergronden zijn altijd
scherp.

Dit is misschien wel een " next level tip" maar als
fotografie écht je passie is, dan is het echt aan te
raden om je meer te gaan verdiepen in de
instellingen diafragma, sluitertijd en ISO. De drie
basisinstellingen die invloed hebben op jouw
beeld.

Zo'n mooie wazige achtergrond krijg je namelijk
door met een groot diafragma te fotograferen.

Hoe kleiner het F-getal van je diafragma (dus
bijvoorbeeld diafragma f 2.8) hoe mooier je
onscherpte krijgt in je achtergrond en hoe mooier
jouw foto er als het ware uit popt.

WERK MET SCHERPTE DIEPTE

TIP
 

Een andere tip is, ga zo ver
mogelijk van je onderwerp af
staan en zoom dan zo ver
mogelijk in. Dit kan namelijk ook
invloed hebben op de scherpte
diepte van je foto.

Maar zoals ik al zei, dit vergt wat
technische kennis, maar het is zo
fantastisch. Ik gebruik het heel
veel in mijn foto's.



Deze foto's zijn gemaakt met een
telelens 70-200 op diafragma 2.8. Ik
ben een stuk van het onderwerp af
gaan staan en hem daarna ingezoomd
met mijn lens.



TIP
Fotograferen leer je het snelst door het gewoon te doen. Ga oefenen, maak
mooie foto’s van alles wat je tegen komt. Gebruik je kinderen,  vriendinnen,
zoek een toffe locatie om foto's te maken en oefen met instellingen, met
composities, kijk naar licht en experimenteer.
Het is net als autorijden. Door heel veel te doen wordt het vanzelf een
automatisme. 

En door goed naar je eigen foto’s en die van andere fotografen te kijken kun
je ook veel leren. Wat vind je mooi of juist helemaal niet mooi aan de foto?
Wat kan de volgende keer beter. Door kritisch te zijn wordt je bewuster van
wat je doet.

En heb je dan echt de smaak te pakken. Ga dan cursussen volgen om nog
beter te worden en jezelf uit te dagen.

DOEN DOEN DOEN



CHECK MIJN WEBSITE

HEEL VEEL FOTOGRAFIE PLEZIER!
 

Loop je nou toch vast en wil je nog veel meer over fotografie
weten? Op mijn website kan je diverse cursussen vinden die jou

kunnen  helpen om een betere fotograaf  te worden. 
 

Twijfel je nog of heb je nog vragen, dan kunnen we altijd een
vrijblijvende call inplannen.

 
 Zou het super leuk vinden om jou net zo enthousiast te krijgen!

 
 
 
 

Daniella

IK HOOP DAT JE IK JE EEN STUK OP WEG HEB KUNNEN
HELPEN MET DEZE TIPS

https://www.d-eye.nl/education

