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Inleiding
Bedankt voor je interesse in dit gratis e-boek!
Dit boek gaat over compositie en leren kijken als een fotograaf. Je kunt de oefeningen met
elke camera gebruiken. Zelfs met een smartphone. Met een betere compositie maak je
met elke camera betere foto’s.

Wil je verder met fotografie, bestel en download dan de volledige Basiscursus hier:
http://www.academy.vanbeloois.nl/product/basiscursus-fotografie-volledige-cursuscompleet-met-praktische-oefeningen/
Dat boek kun je geheel zelfstandig gebruiken of hanteren als cursusboek bij mijn
maandelijkse basiscursus fotografie in Zwijndrecht.
Je leert er alles mee wat ik ook sinds 2011 in de basiscursus behandel. Die cursus heeft
zich inmiddels ruim in de praktijk bewezen. De materie, logische opbouw en de zorgvuldig,
doelgerichte praktische oefeningen zijn in dit boek dan ook hetzelfde. Elke camera is
geschikt. En heeft het de programma’s A (Av) en S (Tv) dan kun je de oefeningen nog
nauwkeuriger uitvoeren.

Wil je meer leren over fotografie? Bezoek dan www.foto.vanbeloois.nl of
www.academy.vanbeloois.nl

Veel plezier en succes met compositie en leren kijken!
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Leeswijzer
Delen die ik niet puur noodzakelijk vind staan in cursief lettertype. Maar als je je
comfortabel voelt met de basisinformatie en nieuwsgierig bent naar meer, dan raad ik je
aan om ook de cursieve delen te lezen.
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Leeswijzer

Hoe meer je oefent hoe meer dingen vanzelf zullen gaan. Nagenoeg elke cursist die ik in
de afgelopen jaren heb gehad komt snel op een punt dat hij of zij alles goed begrijpt,
maar het als lastig ervaart om het toe te passen als het er echt op aan komt. Vergelijk dit
met autorijden, dat leer je eigenlijk ook pas goed nadat je het rijbewijs hebt gehaald. Wat
betekent dat je na het lezen van dit boek en het uitvoeren van alle oefeningen vooral
moet blijven fotograferen. Mijn eigen ervaring is dat je dan snel zult merken dat dingen
steeds meer vanzelf zullen gaan!
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Het gratis deel
De fotograaf maakt het verschil
Een cursist die tegen mij zegt na een fotocursus anders te kijken naar zijn of haar
omgeving, licht en details geeft een groot compliment. Ook naar zichzelf!
Je kunt nog zo'n mooie camera en dure lenzen hebben, maar jij als fotograaf maakt het
verschil. Het is vaak niet wat je gebruikt maar hoe je het gebruikt. Kennis van de
instrumenten die tot je beschikking staan is belangrijk. En natuurlijk zullen betere en
meer spullen de mogelijkheden oprekken om überhaupt nog te kunnen fotograferen. Maar
uiteindelijk ben jij diegene die de scene ziet, de compositie, de belichting en het moment
kiest.
Ik maak daar vaak een grapje over tegen mijn cursisten. Dan waarschuw ik ze met de
mededeling dat men tijdens en na de cursus definitief anders naar hun omgeving zal gaan
kijken. Gelukkig heb ik het cursusgeld nog nooit aan iemand terug hoeven storten omdat
men besloot toch maar niet deel te nemen ...

Een stabiele houding en aanwezigheid
Tijdens elke basiscursus vraag ik aan een cursist om te laten zien hoe diegene zijn of haar
camera vast houdt. Want een stabiele houding verlaagt de kans op onscherpe foto's. Dit
betekent overigens niet dat alles op de foto scherp moet zijn. Daarover later meer.
Hoe dichter je de camera bij je lichaam houdt hoe stabieler. Als de camera een zoeker
heeft om doorheen te kijken gebruik die dan.
Mooie bijvangst daarbij is dat je:






geconcentreerder naar het onderwerp kijkt;
goed kan blijven kijken bij veel omgevingslicht;
het scherpstellen op het onderwerp sneller doet;
langer kunt fotograferen op één batterij omdat het scherm achter op de camera
niet aan hoeft te staan en
minder opvalt doordat het scherm niet brandt.

Ondersteun de lens met de ene hand en druk de ontspanknop met de wijsvinger van je
andere hand rustig en helemaal in om een foto te maken.
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Zorg voor een stabiele lichaamshouding. Plaats je voeten bijvoorbeeld iets uit elkaar en je
ellenbogen in je zij. Leun desnoods tegen een muur of iets dergelijks om je stabiliteit te
vergroten.
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Heb je een scherm dat kan kantelen dan kun je dat gebruiken om laag bij de grond te
fotograferen, de camera dichter tegen je lichaam aan te houden of gewoon om minder op
te laten vallen dat je aan het fotograferen bent. Gebruik je het scherm achter op de
camera, let dan op de stabiliteit.
De meeste camera's tonen de foto op het scherm direct nadat je deze hebt gemaakt. Zodra
je meer vertrouwen krijgt in het fotograferen, zet deze functie dan eens uit. Bespaart de
batterijen en de camera wordt er sneller van.
Als je de horizon in de foto flink kantelt dan voegt dat dynamiek toe aan de foto. Maar een
beetje schuin vinden mensen vaak irritant en het kost jou weer extra tijd om dat later op
de computer recht te zetten. Gebruik desnoods de ingebouwde waterpas.

Val zo min mogelijk op of stel mensen eerst op hun gemak voor spontane foto's. Straat- of evenementfotografie en studiofotografie zijn wat dit betreft twee uitersten.

Compositie en vlakverdeling
We gaan het nu over compositieregels hebben, maar eigenlijk vind ik dat geen goede
benaming. Het suggereert namelijk dat die regels in beton zijn gegoten terwijl ze meer als
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Op straat ben je met een kleine en daarmee onopvallende camera in het voordeel. Zodra
jij de camera tevoorschijn tovert gaan mensen daar op reageren. Weg spontaniteit. Stel
mensen dan maar weer eens op hun gemak. En met een kleine camera zeul je een stuk
minder gewicht met je mee.
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richtlijn moeten worden gezien om je op weg te helpen. Sterker nog, soms is het juist
creatiever om er van af te wijken!
Beschouw ze voor nu als een goede houvast. Ik vertel je ook over licht en schaduw. Daar
gaan we.

Standpunt
De beste investering om betere foto's te maken is om wat vaker een laag standpunt te
kiezen. Het kost je wat krakende knieën maar je laat de kijkers het onderwerp van een
kant zien die ze niet zijn gewend. Hoeveel vakantiefoto's hebben we al niet op
verjaardagen onder ogen moeten zien? Met name die waar de fotograaf recht op stond? Dat
zijn saaie plaatjes omdat wij dagelijks de wereld om ons heen ook zo zien. Is er nog gebak?
Dat is ook de reden dat je beter kinderen of dieren op hun ooghoogte kunt fotograferen. Je
komt er bijna letterlijk mee in hun wereld.

Achtergrond en voorgrond
Achtergrond is belangrijker dan je denkt. Het bepaalt hoe het hoofdonderwerp wordt
ervaren en vertelt meteen waar het onderwerp was op dat moment.
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Drie verschillende perspectieven: 1) van boven naar beneden, 2) recht op staand en 3)
van onder naar boven.
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Hoe drukker de achtergrond is en hoe meer je van de achtergrond ziet des te groter de
kans zal zijn dat de kijker wordt afgeleid van het onderwerp zelf. Voorkom ook dat er
dingen uit mensen hun hoofd lijken te groeien, zoals lantaarnpalen.
Hoe je de achtergrond scherp of juist heel onscherp in beeld kunt krijgen komt later
uitgebreid terug bij het onderwerp scherptediepte.
Weet dat zodra je meer uitzoomt er automatisch ook meer achtergrond op de foto terecht
zal komen. Later zal ik ook laten zien dat je door in of uit te zoomen de verhoudingen
tussen voor- en achtergrond kan bepalen (compressie).

Welk doel dient de achtergrond hier?
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Meer diepte ontstaat in je foto als je een stukje van de voorgrond gebruikt. En ook
hierover ga ik je later leren om dat scherp of juist onscherp te maken.
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Meer diepte creëer je door voorgrond toe te voegen

Lijnen en richting
Je kunt de kijker helpen om snel het onderwerp op de foto te vinden door gebruik te
maken van aanwezige 'lijnen'. De ogen van de kijker volgen dan automatisch en onbewust
de lijnen tot aan het onderwerp.

Merk ook op dat de persoon op de foto automatisch voor een verhaal zorgt. Wat doet die
man daar? Waarom loopt hij weg? Verzin het maar. Laat mensen op een foto achterwege
en het wordt een heel andere foto.
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Ogen volgen lijnen
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Het werkt vaak het beste als je de meeste ruimte over laat in de kijk- of
bewegingsrichting. Het geeft een open gevoel en onderwerpen hebben de ruimte om
ergens naar toe te bewegen. Zou je dat juist niet doen, dan krijgt het bij personen iets
beklemmends. Als dat het effect is wat je wilt bereiken, vooral doen!

Ruimte in beweging en kijkrichting. Overigens, die deurkruk …

Regel van derden
Dit is de belangrijkste compositieregel. Als ik het sterk
samenvat komt het er gewoon op neer dat je het
hoofdonderwerp niet in het midden van de foto moet
fotograferen.
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Hoe werkt het? Verdeel het beeld in negen vlakken en plaats
één of meer hoofdonderwerpen op één van de lijnen die door
de denkbeeldige vlakken zijn ontstaan.
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Het toepassen van deze regel voorkomt ook automatisch dat gezichten van mensen midden
op de foto terechtkomen, waardoor er boven hun hoofd te veel nutteloze ruimte wordt
gebruikt tot aan de bovenkant van de foto.

Fotografeer mensen liever niet in het midden
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Natuurlijk hanteer je deze regel niet zo strak als je de symmetrie van een onderwerp
benadrukt. Dan kies je er juist voor om het onderwerp te centreren.
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Herhaling en balans
Als er op de foto herhaling aanwezig is dan vinden kijkers dat onbewust prettig. Maak daar
gebruik van.

Herhaling is prettig voor de kijker

Stel dat je een foto op een denkbeeldige weegschaal plaatst, zou het dan voor je
gevoel in evenwicht blijven door wat er op de foto te zien is en vooral waar?
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Balans is beter met de volgende foto uit te leggen.
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Beweging
Toen we het over een stabiele houding hadden bij het fotograferen kon misschien de
indruk zijn ontstaan dat alles altijd maar scherp moet zijn op de foto. Niets is minder
waar. Je kunt met beweging spelen om een gevoel van snelheid te creëren. Hoe je daar de
camera voor instelt ga ik je later vertellen.

Beweging juist in beeld gebracht
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Alle beweging bevroren
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Licht en schaduw
Het weer bepaalt in grote mate de sfeer op de foto. Een door wolken bedekte hemel levert
weinig tot geen schaduw, terwijl een onbewolkte dag harde schaduwen geeft. Helaas heb
je geen invloed op het weer en laat het zich slecht plannen.
Hoe groter het oppervalk van de lichtbron is, hoe zachter de schaduwen zijn die je
onderwerpen laten ontstaan. Daar kom ik later nog op terug omdat dit in de fotografie een
belangrijk concept is bij de belichting van je onderwerpen.

Groter lichtoppervlak betekent zachtere schaduwen
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Het tijdstip van de dag heeft invloed op de kleur van het licht. In de vroege ochtend en
tegen de avond is het licht warmer van kleur. Ook zijn schaduwen dan langer omdat de zon
niet van bovenaf schijnt. Veel fotografen vinden deze momenten van de dag het beste om
te fotograferen.

14

Basiscursus Fotografie
Fotocursussen Academy van Beloois
Compositie

Vroeg of laat op de dag betekent warmer licht en langere schaduwen

Een deel van het geheel

Copyright © 2013 Foto van Beloois,
KvK 51968673
Alle rechten voorbehouden
www.foto.vanbeloois.nl
www.academy.vanbeloois.nl

Het gratis deel

Details
Mensen proberen vaak 'alles' op de foto te zetten. Maar om de essentie van iets te vatten
kun je volstaan om maar een deel van het geheel te laten zien. De kijker weet direct wat
je wilt laten zien. Als de foto te rommelig is dan vraagt de kijker zich af waar het nu
eigenlijk om gaat.
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Oefeningen
Oefening 1.

Het doel van deze oefening is om met compositie te oefenen. Zet de camera
voorlopig nog op het automatisch (groene) programma en fotografeer bewust
met de regel van derden.

Oefening 2.

Laat de camera in de automatische stand staan en maak foto’s van
details/close-ups. Onderdruk de neiging om alles wat je ziet er op te willen
krijgen.

Oefening 3.

Kijk naar foto’s van anderen. Bijvoorbeeld op www.500px.com
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Let goed op je omgeving. Kijk ook eens omhoog op plekken die je niet verwacht. Zoals
in deze parkeergarage.
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Ter afsluiting
Nog meer leren
Wil je verder met fotografie, bestel en download dan de volledige Basiscursus hier:
http://www.academy.vanbeloois.nl/product/basiscursus-fotografie-volledige-cursuscompleet-met-praktische-oefeningen/
Ook dat boek kun je geheel zelfstandig gebruiken of hanteren als cursusboek bij mijn
maandelijkse basiscursus fotografie in Zwijndrecht.
Je leert er alles mee wat ik ook sinds 2011 in de basiscursus behandel. Die cursus heeft
zich inmiddels ruim in de praktijk bewezen. De materie, logische opbouw en de zorgvuldig,
doelgerichte praktische oefeningen zijn in dit boek dan ook hetzelfde. Elke camera is
geschikt. En heeft het de programma’s A (Av) en S (Tv) dan kun je de oefeningen nog
nauwkeuriger uitvoeren.

Nog meer leren? Bezoek dan www.foto.vanbeloois.nl en maak kennis met mijn twee
passies, fotograferen en training.
Elke maand is er de leerzame, gezellige en persoonlijke basiscursus fotografie in
Zwijndrecht, is er een doorlopende vervolgcursus in de regio en is er individuele
coaching/privéles mogelijk op een locatie naar jouw keus. Groepslessen voor in company
traning zijn ook mogelijk.
Lees hier alles over mijn fotocursussen en workshops.
Lees hier wat mijn cursisten vonden.

Of bezoek www.academy.vanbeloois.nl , de E-learning site van Foto van Beloois. Alle
kennis en ervaring van fotograaf en fototrainer Frank van Beloois is voor jou nu ook online
beschikbaar. Tegen een leuke prijs.
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Leer meer over fotograferen in je eigen tempo, in je eigen tijd en over onderwerpen die je
zelf kiest. Laat je daarbij door mij via internet eventueel begeleiden. Jij bepaalt.
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