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Copyright Miss Smile Photography 2019. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij schriftelijk aangegeven berusten de rechten van dit ebook “ Photography Basics“ met alle informatie daarin

(teksten, foto’s, etc.) bij Miss Smile Photography.

Deze informatie mag bekeken worden op een scherm & gedownload worden, mits het alleen voor persoonlijk,

informatief en niet-commercieel gebruik is. Deze informatie mag niet veranderd worden, in ander werk worden

gepubliceerd, of ter publicatie worden gesteld in wel medium dan ook.

Gehele of gedeeltelijke overnamen, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging en/of commercieel gebruik van deze

informatie is niet toegestaan. Tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door Miss Smile Photography..

Het beheer over de inhoud van dit ebook “ Photography Basics” ligt bij Miss Smile Photography. Het linken en

verwijzen naar de inhoud is toegestaan. Miss Smile Photography stelt het op prijs dat dit kenbaar gemaakt wordt via

info@misssmilephotography.com.

CONTACT:

info@misssmilephotography.com

www.misssmilephotography.com

Instagram, Pinterest & Facebook @misssmilephotography

Bezoek mijn website voor meer blogposts en video's.

ONLINE FOTOGRAFIE CURSUS

Naast veel gratis tips bied ik ook een online fotografie cursus om snel en op een duidelijke manier echt geweldige

foto’s te maken. De cursus bevat meerdere modules, zoals licht, compositie, manual mode en heeft daarnaast

verschillende bonussen. Ben jij klaar om eindelijk die foto’s te maken die je wel in gedachten hebt, maar niet terugziet

op camera? Bekijk dan de online cursus op www.misssmilephotography.com

mailto:info@misssmilephotography.com
http://www.misssmilephotography.com
http://www.misssmilephotography.com
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MIJN VERHAAL
Hi, mijn naam is Ibtissam (wat glimlach betekent) en ik ben fotografe en eigenaresse van Miss Smile Photography.

Toen ik voor het eerst begon, had ik niemand om mij heen die wat wist over fotografie, had ik geen geld om deel te

nemen aan workshops en zeker geen geld om een dure fotografieopleiding te volgen. En om je de waarheid te vertellen,

had ik niet eens geld voor een professionele camera. Maar ik wist dat hierin mijn hart lag. Dus eigenlijk waren mijn

beste vrienden al die gratis video's, boeken, blogs etc en ik ben zo dankbaar voor allemaal. Het was lang niet altijd

makkelijk. Ik bracht urenlang mijn tijd door met het leren over fotografie, ik maakte lange avonden en leerde hoe ik

foto’s moest bewerken en offerde jaren mijn vrije tijd op, terwijl de wekker gewoon om 6 uur weer ging en mijn zoontje

alle aandacht nodig had.. Dus ik ken the battle, echt waar. En daarom heb ik dit fotografie ebook voor jou gemaakt. Om

jou te helpen en om jou uren te besparen. Hierin vind je enkele tips over hoe je jouw foto's beter of zelfs geweldig kan

maken!

Nog even voordat je er meteen in duikt.... Dit zijn slechts enkele eenvoudige basistips die ik met jou deel, dus het is

geen volledige fotografiegids. En het belangrijkste is dat er geen vaste regels zijn. Fotografie is een kunst. Het is hoe jij

de wereld om je heen ziet. Dus maak je eigen keuzes en volg wat goed voelt. Heel veel fotografie-plezier. Much love,

Ibtissam.



COPYRIGHT BY MISS SMILE PHOTOGRAPHY 2019 3

#1 LICHT

Zoek het juiste licht

Het vinden van goed licht is het meest essentiële onderdeel van een foto. Om goede foto’s te maken, moet je

begrijpen hoe licht werkt. Zelfs als je een geweldige camera hebt, of met je telefoon fotografeert (hierover vertel ik

later meer), moet je begrijpen hoe licht werkt. Anders zal je foto niet worden hoe jij het wilt.

Daglicht

Daglicht is vaak zacht en maakt jouw foto daarmee ook ‘zachter’. Wanneer je binnen werkt is daglicht wat door het

raam komt het mooist. Alleen kan het ook fel zijn, dus plaats je product of model niet te dicht bij het raam. Zet de

producten of het model een stukje verder van het raam af waar het licht wel binnenkomt, maar niet te fel is.

Vermijd harde schaduwen in het gezicht of op het product. Vraag je model om een beetje rond te bewegen totdat

mooi licht haar hele gezicht bedekt. Wees niet bang om haar te vragen door te gaan met bewegen totdat je het

perfecte licht vindt. Bij producten kan je deze blijven verplaatsen totdat ze volledig zacht licht hebben.

Schaduw

Probeer fel zonlicht te vermijden en zoek juist de schaduw op. Ik zie nog steeds te veel mensen die in de zon gaan

staan en daarin foto’s maken. Hierdoor ga je knijpen met je ogen en zie je er gelig uit. Vermijd harde schaduwen op het

gezicht. Ik hou van de zon, maar als het om foto's gaat, is het niet altijd je beste vriend. Sta je midden op de dag foto’s

te maken? Zoek dan een plekje op waar er schaduw is. Is er echt geen plekje schaduw? Probeer dan je foto te maken

met de zon achter je. Dit is niet altijd makkelijk te doen vanwege tegenlicht, maar je kan het zeker proberen.

“ LICHT IS ZOWEL JE VRIEND ALS VIJAND

HET JUISTE LICHT VINDEN IS DAAROM ESSENTIEEL

SPEEL MET LICHT TOTDAT JE HET BEGRIJPT ”
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#2 COMPOSITIE

Er is één basisregel over compositie die je voor nu moet kennen. Dit wordt ook wel de ‘derde regel’ genoemd. Tijdens

het maken van een foto hebben we de neiging om ons onderwerp of persoon in het midden te plaatsen. Dit werkt best

wel en de foto is OK, maar uiteindelijk is het meestal een saai resultaat. En dat is niet wat we willen, we willen dat onze

foto 'wauw' is. Toch?

De ‘derde regel’ houdt in dat je het onderwerp, waar de focus op moet liggen, aan de rechter- of linkerkant plaatst. Het

is een heel eenvoudige regel om toe te passen, maar je moet er eerst mee spelen.

Fotografeer je een stel? Dan kan je als fotografe zelf een beweging naar rechts of links maken. Vaak is het een subtiele

touch die je aan de foto geeft, maar dat zorgt ervoor dat jouw foto’s straks toch net beter zijn dan eerst.

PLAATS EEN PRODUCT OF MODEL, AAN DE ZIJKANT VAN EEN FOTO,

DIT CREËERT EEN SPEELSER EFFECT.

#3 HOEK (ANGLE)

Voor elk onderwerp is er een andere invalshoek. Je moet dus altijd kijken wat het beste werkt en ook creatief worden

wanneer je fotografeert. Er zijn enkele basisregels en hier zijn enkele tips om uit te proberen.

Flat lays

Meestal ziet voedsel er van bovenaf beter uit. Dit is ook perfect voor uitnodigingen, tafelindelingen enz. Dit wordt ook

wel de helicopterview genoemd. Maar met dat gezegd te hebben, moet ik eerlijk bekennen dat ik altijd foto's vanuit

verschillende invalshoeken maak. Wanneer ik van bovenaf de foto heb gemaakt, neem ik foto’s van verschillende

invalshoeken om te zien wat het beste werkt. Heel vaak vind ik dat een foto van bovenaf saai overkomt. Maar als je

een beetje door je knieën buigt (of heel veel), krijg je een veel interessanter resultaat. Ik zou zeggen probeer het uit.

Mensen

De basisregel voor het vastleggen van een persoon is om niet van bovenaf een foto te nemen, omdat de persoon er

korter uit zal zien. En in de meeste gevallen willen mensen niet korter lijken, maar juist langer. Fotograferen vanaf

beneden is daarom altijd beter. Als de persoon staat, probeer dan de foto van de persoon vanaf een lagere positie te

maken. Op deze manier zal de persoon er langer en slanker uitzien. Wanneer je een portret maakt, vraag je de persoon

om lichtjes haar hoofd te buigen. Op deze manier zal de focus meer op de ogen liggen. Op onderstaande foto zie je dat

ik iets lager sta dan de bruid. Was ik rechtop blijven staan, dan zou ze veel korter lijken.
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#4 DETAILS

Ik ben een groot fan van details. Door de jaren heen heb ik mijn ogen getraind om geen details over te slaan die een

verschil kunnen maken. Dus merk ik onmiddellijk of iets de aandacht van het onderwerp wegtrekt.

Houd rekening met de achtergrond en haal alle dingen weg die ervoor zorgen dat je shot er rommelig of chaotisch

uitziet. Dit is echt belangrijk voor ‘clean’ en geweldige foto's.

Haal dingen op de achtergrond weg die storend zijn en verplaats producten als het niet goed overkomt op camera.

Controleer ook de foto op je camera, omdat de camera laat zien hoe het er echt uitziet. Heb je mensen op de

achtergrond of kan je de dingen niet verplaatsen? Beweeg dan zelf als fotograaf om die ‘clean’ foto te maken zonder

iets weg te halen. Het fotograferen van een andere kant of zijkant kan ook een enorm verschil maken.Het weghalen

van storende dingen op de achtergrond scheelt je straks veel werk als je gaat bewerken en zorgt ervoor dat je niet veel

foto’s achteraf alsnog niet kan gebruiken. Geloof me, ik praat uit ervaring LOL.

#5 CAMERA

Mensen vragen me vaak welke camera of lens ze moeten kopen. En hoewel een camera en lens erg belangrijk zijn, zijn

ze niet de belangrijkste hulpmiddelen. Oh no, zei ik dat nou hardop, yes I did. Begrijp me niet verkeerd. Een camera is

belangrijk, maar als je niet weet hoe je de bovenstaande stappen moet uitvoeren, kun je een geweldige camera kopen

en nog steeds niet in staat zijn om de foto's te krijgen die je in gedachten hebt. Ik verwachtte namelijk hetzelfde, toen

ik mijn eerste 'professionele camera' kocht. Ik dacht dat het me zomaar een geweldige fotograaf zou maken.

Nou......het deed het niet.

Gebruik dus alles wat je hebt. Neem de camera die je nu hebt of je telefoon en begin met het maken van foto's.

Probeer je camera te begrijpen en leer er naar te 'luisteren'. Ik kan nu echt horen wanneer mijn camera foto's maakt

die niet scherp zijn. Dit is trouwens niet altijd een slechte zaak, maar zeker wel aan het begin, omdat je dan wel wilt dat

alle foto’s scherp zijn.

WACHT NIET OP HET PERFECTE MOMENT, DAT BESTAAT NIET.

GEBRUIK NU WAT JE HEBT. START NU.
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#6 SPEEL EN HAVE FUN

Als laatste, maar zeker niet het minste, speel met je camera en have fun! Het is zo belangrijk om nieuwe dingen te

ontdekken en uit te proberen. Wees niet te streng voor jezelf en geniet van het maken van foto's omdat het gewoon

geweldig is. Geef niet snel op. Je zult elke keer beter worden. Zoals ik eerder zei, mijn eerste foto's waren verre van wat

ik wilde dat ze waren en ik ben nog steeds aan het verbeteren en leren. Maar als ik na mijn eerste paar foto's was

gestopt, zou ik niet doen waar ik het meest van hou!

Probeer te werken met verschillende soorten licht en zie wat je het leukst vindt. Wat werkt voor jou? En wat niet?

Maak je eigen regels. Dit is jouw kunst en jouw manier is om mensen de wereld vanuit jouw perspectief te laten zien. In

het begin is het OK om van andere fotografen te leren en te kijken hoe zij foto's maken. Maar gebruik het alleen als

inspiratie. Creëer je eigen stijl. Geniet van de ervaring. You got this!

“ FOTOGRAFEREN IS GEWELDIG EN KOST SOMS VEEL TIJD.

BLIJF ERMEE SPELEN EN HAVE FUN! ”

Wow, wat goed! Je hebt alle tips doorgenomen, ga nu lekker aan de slag met zo veel mogelijk foto’s maken. Mijn tip is

om elke dag minimaal 1 foto te maken.

Nuttig?
Vond je deze tips nuttig? Dan vind ik het geweldig als je dat op jouw sociale media deelt en anderen daarmee helpt. En

als je mij tagt, is dat natuurlijk altijd leuker! Op de website vind je veel andere blogs of video’s voor jou, ga naar

www.misssmilephotography.com.

Snel meer leren over fotografie en eindelijk die geweldige foto’s maken?
In de online fotografie cursus gaan we veel dieper in op elk onderwerp en geef ik je alle informatie & praktische

opdrachten, zodat jij geweldige foto’s leert maken. Geen automatische stand meer, op naar het fotograferen in manual,

waarin je de foto’s creërt die jij voor ogen hebt!

Lees hier meer over op mijn website www.misssmilephotography.com

Andere vraag?
Heb je een andere vraag? Dan kan je me altijd mailen naar info@misssmilephotography.com. Ik beantwoord elke

e-mail persoonlijk. Love to hear from you! Liefs, Ibtissam

http://www.misssmilephotography.com
http://www.misssmilephotography.com/onlinefotografiecursus
mailto:info@misssmilephotography.com
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VERGEET JE NIET OM ME TE VOLGEN OP INSTAGRAM, PINTEREST, YOUTUBE OF FACEBOOK?

SEE YOU THERE!

FOCUS

CAPTURE

SMILE

REPEAT


