
BETER FOTO'S MAKEN
tips voor beginnende fotografen

AUTOMATISCH?

Stel je een toestel in op automatisch dan is in
principe de belichting, scherpstelling enz. altijd
juist. Dus, camera op automatisch, richten en
afdrukken, niet?

Een fotografie studente heeft deze foto van haar
zoontje gemaakt. De warme sfeer van het
moment is hier erg goed weergegeven. Om dat
te kunnen doen, heeft zij haar camera niet op
automatisch ingesteld. Waarom niet? Hoe zou
de foto er uit zien mocht ze dat wel hebben
gedaan?

Een van de typische problemen bij het werken
op 'automatisch' is dat de flits te pas en te onpas
werkt. Foto's met een ingebouwde flits gemaakt
zijn zelden geslaagd:

— De voorgrond wordt overbelicht, de
achtergrond onderbelichtte krijgt dus
steeds een ongelijkmatige uitlichting.

— De flits zorgt voor een vlakke belichting,
zonder diepte

— Flitslicht is een hard, te contrastrijk en
'koud' licht

De sfeer van kunstlicht, kaarsen enz. kan
je niet weergeven, de flits overstemt alle
sfeerlicht.
Bij het fotograferen van mensen heb je
het gevreesde rode ogen effect. Werkje
met de 'rode ogen reductie flits' dan
krijg je weer een te grote vertraging.

Twee foto's van hetzelfde onderwerp, vanuit
hetzelfde standpunt, vrijwel op hetzelfde
moment gemaakt. Toch zijn ze heel
verschillend. Hoe kan dat?

Bij het fotograferen kan je kiezen of de
achtergrond mee scherp wordt, of net niet. Dat
heet dan veel of weinig scherptediepte.
Daarvoor kan je voorgeprogrammeerde
camera-instellingen gebruiken zoals 'portret' of
'landschap'.

Op 'automatisch' kiest het toestel echter altijd
voor gemiddelden, de achtergrond is dan niet
scherp of onscherp, maar meestal iets er
tussenin. En dat is zelden of nooit interessant.
Bovendien is het in dat geval altijd afwachten
en kan je dus niet van tevoren voorspellen hoe
je foto er uit zal zien.

Met andere woorden, werkje niet op
automatisch maar met andere instellingen dan
bepaal je zelf hoe je foto er uit ziet, en ga je
vaak veel beter de sfeer van het moment kunnen
vastleggen.



MENSEN FOTOGRAFEREN BUITEN

Eerst en vooral moet ik er op wijzen dat er erg
veel hardnekkige regeltjes en clichés bestaan
rond portretfotografie. Die regeltjes zijn vaak
compleet overbodig en belemmeren ons om echt
originele en creatieve foto's te maken. We
nemen er enkele onder de loep.

1. Het bekendste cliché: zorg er voor dat je
als fotograaf altijd de zon in de rug hebt. Doe
je dat niet, dan fotografeer je in tegenlicht en
is de foto mislukt! Maar klopt dit wel?

Dit is een van de meest hardnekkige clichés in
de fotografie. Er klopt helemaal niets van,
integendeel. Staat de zon hoog, fotografeer dan
met de zon achter de persoon die je wil
portretteren, zoals in het voorbeeld hierboven.
Het resultaat is een veel zachtere belichting van
het gelaat, met een mooi haarlicht. Bovendien
moet de geportretteerde niet in de zon turen!

Typische vakantiefoto, gemaakt in de zomer,
kort na de middag. De harde middagzon zorgt
voor lelijke schaduwen in het gelaat. De ogen,
het belangrijkste element in een portretfoto,
vallen in de schaduw van de wenkbrauwen.

Hier zit de zon achter de meisjes, mooie
belichting, de ogen komen schitterend uit, geen
lelijke schaduwen en ze kunnen ontspannen in
de lens kijken.

Dus: fotografeer je bij erg zonnig weer
midden op de dag, plaats de mensen dan niet
met het gelaat in de zon, maar andersom.

2. Nog een cliché: je kan alleen bij erg zonnig
weer goede foto's maken. Portretten bij
bewolkt weer en/of in de schaduw zijn altijd
mislukt.

Bewolkt weer is ideaal om mensen te
fotograferen. In tegenstelling tot volle zon licht
krijg je een zachte verlichting zonder te harde
contrasten en te diepe schaduwen.



In de zomer is het vaak een goed idee om
mensen in de schaduw te fotograferen. Ook op
die manier vermijd je te harde contrasten en te
diepe schaduwen. En opnieuw kunnen de
geportretteerden meer ontspannen in de lens
kijken.

Dit portretje is binnen in een strandcabine
gemaakt. Buiten op het strand was het lichtte
fel en te contrastrijk.

Dus: Iet er op zonnige dagen vooral op dat je
niet te veel contrast krijgt. Fotografeer in dat
geval mensen in de schaduw. Bij bewolkt
weer kan je makkelijker portretten maken
dan op zonnige zomerdagen.

3. Kijk naar het vogeltje, 'smile' 'cheese'... ,

Is het werkelijk altijd nodig om in de lens te
kijken bij een portretopname? En waarom
moeten we altijd lachend op de foto?

Foto's waarbij mensen niet in de lens kijken
tonen vaak een spontane en natuurlijke
gezichtsuitdrukking. Enkel professionele
modellen kunnen bewust een 'spontane'
glimlach op het gelaat toveren en volhouden!

Dus: spontane foto's tonen de mensen
meestal natuurlijker. Heel wat mensen
hebben trouwens liever dat je hen
onverwacht portretteert. En een portret kan
ook erg mooi zijn als de afgebeelde persoon
niet (gemaakt) lacht!

4. Het eeuwige vogelperspectief.

95% Van de foto's die mensen van mensen
maken zijn onbewust gemaakt vanuit
vogelperspectief. Wanneer volwassenen
kinderen fotograferen doen zij dat meestal
vanuit hun standpunt. Het kind moet dan steeds
naar boven kijken. Maar ook op vergaderingen
of bij (familie)feesten wordt vaak vanuit
vogelperspectief gefotografeerd. De mensen
zitten meestal, de fotograaf staat recht.

Fotografeer ook kinderen eens wat meer op hun
hoogte. Zo krijg je een meer direct portret, alsof
kind en kijker mekaar aankijken. En j e zit in de
leefwereld van het kind. Ook een portret van een
volwassene wint aan kracht door te letten op
jouw standpunL



Dus: let op jouw standpunt als fotograaf.
Fotografeer niet steeds automatisch vanuit
jouw standpunt.

5. De kleinste vooraan, de grootste achteraan.

Groepsfoto's behoren tot de categorie 'meest
saaie portretfoto's'. Zelfs bij beroepsfotografen
zie je vaak de klassieke en voorspelbare
opstelling in nette rijtjes, de grootste achteraan.
Met een beetje creativiteit kan het ook anders.

In plaats van het klassieke 'kijk ééns naar het
vogeltje' heb ik de kinderen op deze klasfoto
allemaal naar iets anders laten kijken. Dat geeft
een veel dynamischer foto. Ook de kleurrijke
achtergrond maakt de foto al heel wat minder
klassiek.

— Fotografeer ook terwijl de groep zich
nog aan het opstellen is, en ook vlak na
de 'officiële' sessie. Niet zelden zitten
daar ook interessante foto's tussen. In elk
geval spontaner.

— In het geval van een groepsfoto gaan
mensen zich automatisch opstellen in
nette rijtjes. Jij bent de regisseur en het
is jouw verantwoordelijkheid! Doe iets
verrassend en je hebt de groep meteen
op j e hand.

- Zorg er voor datje klaar bent voor de
opnamen, datje camera is ingesteld enz.
Mensen die moeten wachten krijgen al
gauw een verveelde uitdrukking of gaan
verstarren.

Dus: stap af van de automatismen. Probeer
eens iets anders. Zoek naar ideetjes om de
vaak saaie groepsfoto^origineel te njaken. Je
zal erg veel waardering krij gen rachteraf!

Ook leuk bij groepsfoto's: breng attributen mee
in beeld, voorwerpen die iets vertellen over de
personen en/of het gebeuren.
De groepsfoto hierboven is gemaakt aan het
eind van eenfotoworkshop voor jongeren.

De grootste stond hier wel vooraan, en toch zijn
ze allemaal zichtbaar! Ook bij groepsfoto's kan
een ander standpunt wonderen doen.

Nog enkele tips bij groepsfoto's:
— Maak veel opnamen. Het risico dat

iemand net knippert is bij groepsfoto's
groter dan bij individuele portretten.



6. Toestel op automatisch, mikken en duwen
op het knopje, klaar.

Hoe vaak gebeurt het niet dat onze foto's
achteraf toch wat tegenvallen. Het is niet precies
zoals we het hadden verwacht, maar hoe moet
het dan anders? We zien vaak in tijdschriften
foto's met zo'n fraaie onscherpe achtergrond,
maar bij ons is altijd alles scherp.

Je wil een portret maken van een persoon,
buiten, met een mooie onscherpe achtergrond.
Hoe ga j e te werk?

— Zetje toestel op de
voorgeprogrammeerde instelling
'portret'. Of, als je apparaat dat toelaat,
kies zelf het diafragma in de
'diafragmavoorkeuzestand', en kies
vervolgens een groot diafragma zoals f 4
off5.6.

— Zoom zo sterk mogelijk in. Verplaats
jezelf indien nodig.

— Zorg er voor dat de achtergrond zo ver
mogelijk van de persoon vandaan is.

— Stel scherp op de ogen van de persoon
die je wil fotograferen.

Soms is het wel nodig om een scherpe
achtergrond te hebben. Als die achtergrond deel
uitmaakt van het geheel, of als je wil tonen waar
de persoon of personen zich bevinden. Dit heet
dan 'portret in omgeving'.

Ook bij groepsfoto's heb je meer scherpte nodig
in de achtergrond, anders zijn enkel de mensen
op het voorplan scherp. Voor veel scherptediepte
gebruik je de 'landschapsinstelling' en zoom je
weinig of niet in.

Dus: weinig scherptediepte: portretinstelling
en inzoomen. Veel scherptediepte :
landschapsinstelling en niet inzoomen
(groothoek).



MENSEN FOTOGRAFEREN BINNEN

Uiteraard zijn heel wat aandachtspunten
hetzelfde als bij het fotograferen buiten. Maar
binnen heb je ook specifieke aandachtspunten
en moeilijkheden.

De beste basisinstellingen voor het fotograferen
van mensen binnen:

— Zet je toestel indien mogelijk op de
stand 'P' (geprogrammeerd automatisch)
of een instelling die daarmee overeen
komt (bij Canon: 'handmatig', bij
Panasonic het rode fototoestelsymbool).

- Schakel de flits uit (zie eerste pagina).
- Zet de ISO of gevoeligheidsinstelling op

400ofevt. 800.
— Zoom slechts een klein beetje in. Hoe

meer je inzoomt hoe moeilijker het
wordt om het toestel stil te houden.

— Zoek evt. steun en zorg er voor dat het
toestel niet beweegt bij het afdrukken.

— Maak indien mogelijk wat meer licht.
- Fotografeer mensen die niet al te veel

bewegen. Door de kamer rennende
kinderen zal niet lukken.

Door die instellingen zal je in staat zijn om de
sfeer juist en natuurlijk weer te geven.
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Is er nog licht buiten, dan kan je handig
gebruikmaken van dat invallend licht door zelf
bjjjiet raam plaats te nemen en het daglicht
schuin op het gelaat te laten invallen. Doe het
niet andersom, zoals je bij de bovenste foto van
de tweeling kan zien heb je dan een
tegenlichtsituatie.

Bij ISO 400 kan je bij kaarslicht fotograferen.

FOTOGRAFEREN IS DE KUNST VAN
HET WEGLATEN
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