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veel plezier met het 
fotografille zomerboek

Hoi! Mijn naam is Evelien Oerlemans.  
Eigenaresse van Fotografille en onder andere 
fotograaf, grafisch ontwerper & online marketeer 
van beroep. Ik woon in het gezellige Tilburg en 
fotografeer voornamelijk in de natuur, op reis  
en in het theater. 

fotografieblog Fotografille
Waarschijnlijk ken je mij van mijn Instagram 
kanaal, maar wist je dat ik ook een fotografie-
blog heb? In december 2010 begon ik met 
het schrijven van artikelen over fotografie en 
fotobewerking op Fotografille.nl. Hier vind 
je o.a. handige tips, reviews van producten, 
beeldbewerking tutorials, inspiratie en 
fotowedstrijden. Fotografie wordt nog vaak 
gezien als een technische en gecompliceerde 
hobby maar ik leg juist de nadruk op de 
creatieve kant van fotografie. Neem dus zeker 
een kijkje en ga daarna met je camera op pad! 

Fotografille zomerboek 
Sinds het starten van mijn Instagram account in 
2012 droom ik van het behalen van de 10.000 
volgers. Waarom? Zodat ik ein-de-lijk die 
gewilde swipe-up functie kan gebruiken. Op die 
manier kan ik mijn blogposts veel makkelijker 
delen op Instagram. En dat maakt het voor jou 
dus ook een stukje makkelijker om mijn blog te 
bezoeken als je iets ziet wat je interessant vindt.

Om het behalen van de 10K volgers te vieren, 
ontwikkelde ik dit speciale Fotografille 
Zomerboek. Ik hoop dat je het leuk vindt. 
Vergeet niet om deel te nemen aan de leuke 
puzzel & win op pagina 4. Daar maak je namelijk 
kans op een toffe gepersonaliseerde lederen 
camerariem van The Hantler t.w.v. euro 67,50.

heb je een vraag?
Stuur me een mailtje via info@fotografille.nl
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Win: gepersonaliseerde leren camerariem
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Puzzel&win!

woordzoeker

Maak de woordzoeker door deze pagina te printen óf door hem 
digitaal (bijvoorbeeld in acrobat reader of met de fotobewerker 
op je telefoon) op te lossen. Stuur het antwoord van de opgeloste 
woordzoeker via DM op Instagram (@fotografille) en maak 
kans op een unieke lederen camera strap van The Hantler, 
gepersonaliseerd met je eigen naam!

Deelnemen kan t/m 31 augustus 2021. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.
De woorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal en ook achterstevoren.

antwoord:

The Hantler maakt unieke lederen camera straps en harnassen van 
hoge kwaliteit. Ze zijn veilig, praktisch en bieden veel comfort en 
stijl. En extra leuk, naast diverse kleuren leder en fournituren zijn de 
producten ook te personaliseren!

De producten van The Hantler passen op iedere camera en zijn 
verstelbaar zodat ze voor iedereen geschikt zijn. Doe mee met deze 
puzzel & win en maak kans op een gepersonaliseerde neckstrap 
in de kleur naar keuze, t.w.v. euro 67,50. Meer informatie over de 
producten vind je op thehantler.com 4

DOWNLOAD DE SMARTPHONE VERSIE 
VAN DE WOORDZOEKER

https://www.instagram.com/fotografille
https://www.thehantler.com/
https://www.thehantler.com/
https://www.fotografille.nl/wp-content/uploads/2021/07/Fotografille_woordzoeker.jpg


Heb jij zin om je fotografie skills nog meer te ontwikkelen tijdens de zomer? Ga dan eens 
aan de slag met leuke DIY’s! Op deze manier leer je op een speelse manier nieuwe vormen 

van fotografie, zoals macro fotografie of fotograferen met een hele korte sluitertijd.

Zomerse Fotografie DIY’s

1. Fruit in Bruisend water
Wist je dat de belletjes van bruisend water kleven 
aan zo’n beetje ieder object dat je in dit water 
houdt? Erg leuk om hier macrofoto’s van te maken! 
Vooral stukjes fruit, zoals schijfjes citroen, worden 
nog fotogenieker in bruisend water.

Lees meer over bruisend water fotograferen.

2. abstracte vormen met ecoline
Gekleurde inkt is perfect voor artistieke foto’s. 
Laat een druppeltje in water vallen en je ziet de 
mooiste vormen ontstaan. Je hebt niet veel nodig 
om dit te kunnen doen. De grootste uitdaging is 
een snelle sluitertijd en goede timing.

Stap voor stap DIY voor ecoline in water.

3. Rubik’s cube met foto’s
Waarom heeft een Rubik’s kubus alleen gekleurde 
vlakken? Het is veel leuker om hier printjes op te 
zetten. Daarom ontwierp ik mijn eigen Rubik’s 
Cube met zes verschillende foto’s. Meet alles op, 
print je foto’s op een stickervel, snijd de losse 
vierkantjes uit en plak ze over de gekleurde 
vlakken. Super leuk om je kids bezig te houden 
tijdens een lange autorit, als cadeautje voor 
vrienden of gewoon om zelf uit te proberen.

Bekijk de DIY over de fotografie Rubik’s Cube.

4. Splash fotografie
Het is altijd leuk als je dynamiek kunt vastleggen 
in je beeld. Bijvoorbeeld door een ‘splash’ te 
fotograferen! Dat kan met water zoals in mijn 
voorbeeld, maar het is ook leuk met andere 
vloeistoffen. Laat bijvoorbeeld een suikerklontje 
in koffie vallen of ijsklontjes in jus d’orange of 
frisdrank. Genoeg creatieve mogelijkheden.

Fotografeer een splash met deze DIY.

Kun je geen genoeg 
krijgen van stap voor 
stap fotografie DIY’s? 
Op fotografille.nl vind 
je er nog veel meer!
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zo ontdek je je eigen
fotografie stijl

Ik krijg regelmatig de vraag hoe je je eigen stijl kunt 
ontwikkelen in je fotografie. Want met een eigen stijl 
kun je je beter positioneren en opdrachtgevers vinden 
die bij je passen.  
Maar een stijl ontwikkelen gaat niet in 1 dag, dat is best 
een proces. Daarnaast zal je stijl ook veranderen, net als 
dat jij als persoon andere dingen leuk gaat vinden. Laat 
dat gewoon.

Met onderstaande thema’s kun je aan de  
slag om je eigen stijl te ontwikkelen. Succes!

1. Onderwerp
Hoe specifieker jouw fotografie niche, hoe makkelijker 
het is om een doelgroep te vinden die hierbij past. Zo is 
natuurfotografie veel breder dan macro’s van bloemen. 
En dierenfotografie is breder dan fotografie alleen 
gericht op paarden.

Zoek voor jezelf uit wat je het allerliefst fotografeert en 
probeer daar de focus op te leggen. Dat wil niet zeggen 
dat je niet anders meer mag doen, maar zorg ervoor dat 
de meeste content op je instagram, website of facebook 
hierover gaat.  

2. Belichting
De belichting van je foto’s geeft voor een groot deel 
de sfeer mee. Zo zijn bewolkte foto’s anders dan hele 
zonnige foto’s. En is tegenlicht weer anders dan licht dat 
recht van voren komt. Hoe langer je fotografeert, hoe 
beter je weet wat jouw favoriete licht is en hoe je dit 
kunt gebruiken om jouw stijl te verduidelijken. 

3. compositie
Ook met compositie kun je je stijl definiëren. Denk 
maar aan architectuurfotografen die alles symmetrisch 
willen hebben. Of fotografen die vaak vanaf een laag 
standpunt fotograferen. Wees creatief en probeer 
uit waar jij blij van wordt. Je ontdekt vanzelf welke 
composities je vaker gaat gebruiken omdat die voor  
je werken.

4. scherpte
Met je diafragma kun je ook andere soort foto’s  
maken dan iemand anders. Fotografeer je graag met 
een grote opening zodat je veel onscherpte krijgt?  
Of wil je juist zoveel mogelijk scherp hebben in je  
foto? Experimenteer eens door dezelfde foto met  
2 verschillende diafragma instellingen te maken en  
kijk wat je het beste bevalt.  

5. nabewerking
In de inleiding vertelde ik dat een filtertje niet direct 
zorgt voor een herkenbare stijl. En dat is zeker waar, 
maar de nabewerking van je foto is wel degelijk iets 
waarmee je je kunt onderscheiden. 

Persoonlijk vind ik niet dat een filter altijd zorgt voor het 
beste resultaat. Ik bewerk mijn foto’s altijd handmatig, 
waarbij ik wel vaak dezelfde stappen zet. Zo houd ik 
van lichte, warme en kleurrijke foto’s. Ik verander dus de 
witbalans altijd een klein beetje, licht schaduwen op en 
voeg wat contrast toe. Maar iedere foto is anders, dus 
ook deze bewerking is altijd wat anders. Wees ook niet 
bang om af te wijken en nieuwe dingen te proberen.
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Het hebben van een bepaalde herkenbare stijl in je fotografie is niet alleen hetzelfde 
filtertje over je foto’s gooien. Sterker nog, dat filtertje heb je eigenlijk helemaal niet 
nodig om herkenbare foto’s te maken. Met deze tips help ik je op weg!

Hieronder zie je één foto in 5 verschillende bewerkingen. Zo zie  
je maar hoeveel er mogelijk is in de nabewerking van je foto’s. 



Nederland door je lens

1. Het heuvellandschap van Zuid-Limburg
Zuid-Limburg geeft je direct het gevoel van vakantie. 
Dit is het uitzicht over de Eys, gezien vanaf het bos 
langs de Eyserbosweg. Een heel mooi plekje!

2. Nationaal Park De Biesbosch
Een bezoekje aan De Biesbosch is altijd een goed 
idee. Zeker ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds als de zon 
onder gaat. Prachtige natuur om te fotograferen.

3. kijk eens omhoog!
Overal in Nederland zijn leuke oude steden, dorpjes 
en vestingsteden waar je je kunt uitleven op 
authentieke gevels. Deze foto maakte ik in Alkmaar!

4. paarse heide fotograferen
Vanaf +/- half augustus komt de heide in bloei en zijn 
er op diverse plekken zulke paarse velden te zien.  
Sta eens vroeg op voor een explosie aan kleuren!

5. oisterwijkse vennen
Ga je naar Brabant? Dan mogen de Oisterwijkse 
Vennen tijdens je bezoekje niet ontbreken.  
Mooie foto’s zijn hier gegarandeerd.

6. de uitgestrekte kust
Als Brabander is de kust geen plek waar ik vaak kom. 
Juist daarom blijft het me iedere keer weer verbazen 
hoe mooi het er is. Zeker als de zon onder gaat.

Heb jij nog ruimte om komende zomer wat leuke Nederlandse plekjes te ontdekken met 
je camera? Dit zijn wat favorieten die ik afgelopen jaren heb ontdekt. Zo zie je maar,  

je hoeft helemaal niet ver weg om mooie foto’s te kunnen maken!
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  geheugensteuntje!

diafragma

Sluitertijd

ISO lichtmeting

belichtingscompensatie

Wil jij graag fotograferen op één van de handmatige standen, maar weet je nog niet helemaal hoe je 
alle instellingen moet aanpassen voor het gewenste resultaat? Print deze pagina dan uit en stop hem in 

je fototas. Zo heb je altijd een ‘cheat sheet’ bij de hand die je helpt om de juiste keuzes te maken.
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veel onscherpte scherptediepte weinig onscherpte
hoe kleiner het F-getal, 

hoe kleiner je scherptevlak
hoe groter het F-getal, 

hoe groter je scherptevlak

lange sluitertijd
goed voor het 

bewust vastleggen 
van beweging. 
Gebruik altijd  

een statief.

Fotografeer uit de hand nooit op een langere sluitertijd dan 1/50e, en pas de volgende regel toe: Brandpuntsafstand = minimale snelheid sluitertijd. 
Fotografeer je met een 250mm lens? Dan houd je dus (zonder statief) 1/250e aan voor foto’s zonder bewegingsonscherpte.

korte sluitertijd
bevriest vrijwel 

iedere beweging. 
Goed om uit 
de hand te 

fotograferen.

semi-lange sluitertijd
fotografeer hiermee 

geen bewegende 
onderwerpen (tenzij 
je panning toepast). 
Gebruik een statief. 

gemiddelde sluitertijd
prima voor alledaagse 

fotografie. Uit de 
hand fotograferen 

van stilstaande of licht 
bewegende onderwerpen.

100 32.000

Hoe kleiner het ISO getal, hoe beter de kwaliteit van je foto’s zal zijn. 
Het is afhankelijk van je camera hoe snel de kwaliteit achteruit gaat en 
hoeveel ruis je krijgt. Probeer voor foto’s die je in opdracht maakt niet 

boven 800 ISO te komen tenzij je niet anders kunt.

Wist je dat de meesta camera’s vier manieren hebben om het licht te meten? 
Lichtmeting kan via matrixmeting, centrumgerichte meting, gedeeltelijke 

meting en spotmeting. Deze vier technieken zijn allemaal net wat anders en 
gebruik je dus ook op andere momenten. 

Matrixmeting 
Deze optie meet het 
complete beeld en kiest 

een gemiddelde voor de belichting.
Meestgebruikte meting en prima 
voor foto’s met een gelijkmatige 
belichting.

Centrummeting 
Deze optie meet een 
aantal punten in het 

gehele beeld, maar legt een grotere 
nadruk op het midden. Het midden 
wordt dus zwaarder meegerekend. 
Handig voor bijv. tegenlicht.

Spotmeting 
Deze optie meet heel 
nauwkeurig het licht op 

de plek waar jij scherpstelt. Vooral 
handig bij situaties met moeilijk 
licht en veel contrast, bijvoorbeeld 
voor concerten en in het theater.

Deelmeting 
Deze optie lijkt op 
spotmeting en meet dus 

het midden van je beeld zonder de 
rest van het beeld mee te rekenen. 
Maar omdat hij een groter deel van 
de foto meet, is hij wat algemener. 

Dit icoontje  heb je vast al eens gezien. Hiermee kun je de belichting 
aanpassen, zonder zelf instellingen zoals de sluitertijd of het diafragma aan 

te passen. Je kunt hem dus ook gebruiken in de automatische stand! 

Zet het streepje op een getal in de plus voor lichtere foto’s en kies een 
getal in de min voor donkerdere foto’s. Hoe verder van het midden, hoe 

groter de verandering. Handig bij situaties met lastig licht, dan kan je 
camera niet altijd zelf de juiste belichting vinden.

onderbelichten overbelichten



Je foto’s bewerken:
adobe lightroom app

Wil jij alles uit het bewerken van je foto’s op je 
smartphone halen? Met deze tips wordt het nog 
makkelijker om dit te doen. Ik laat je kennismaken  
met verschillende functies die ik graag gebruik.

1. Automatisch
Het eerste wat ik vaak doe als ik een foto ga bewerken 
is de knop automatisch aanklikken. Waarom? Ik wil 
graag weten hoe mijn foto eruit ziet als hij volgens het 
systeem goed is. Dit is vaak een goed uitgangspunt om 
daarna zelf wijzigingen in aan te brengen. Vind je de 
originele foto beter? Dan kun je met de herstel-knop 
gewoon terug naar een vorige versie of het origineel. 

2. schaduwen oplichten
Van alle sliders onder het tabblad licht gebruik ik 
de slider schaduwen het meeste.  Omdat ik graag 
fotografeer met zonlicht, heb ik veel te maken met 
harde schaduwen. Met de schaduwen-slider kun je deze 
oplichten waardoor je foto minder contrastrijk wordt. 

3. kleur > mix
Zie je weleens foto’s waarbij de lucht bijna turquoise is 
in plaats van blauw? Of waar gele bloemen plotseling 
oranje zijn geworden? Dit soort bewerkingen doe je 
met de kleurmix. Een knop die verstopt zit onder het 
tabje kleur.

Met de kleurmix-sliders kun je van iedere kleurtoon 
bepalen of je deze warmer of koeler wilt maken, meer 
of minder verzadigd of lichter of donkerder. Zo kun 
je bijvoorbeeld oranje tinten (waar je huidskleur vaak 

onder valt) een stukje 
donkerder maken om 
jezelf bruiner te laten 
lijken. Maar je kunt ook  
roze bloemen rood of paars 
maken. Of zorgen dat bepaalde kleuren zwart-
wit worden in je beeld. Leuk om mee te spelen!

4. effecten > nevel verwijderen
Mis je wat diepte en contrast in je foto? Bijvoorbeeld 
omdat het mistig was. Of omdat je tegenlicht had 
waardoor wat details zijn verdwenen? Met de slider 
nevel verwijderen maak je je foto binnen no-time een 
stuk krachtiger. 

Ook de andere sliders onder effecten zijn handig om 
eens uit te proberen. 

5. voorinstellingen
Last but not least... de beste functie van Lightroom 
mobile: voorinstellingen. En dan zelfgemaakte voor-
instellingen in het bijzonder.

Met deze functie kun je de bewerkingen die je bij een 
foto hebt gedaan opslaan. Stel je hebt wat gespeeld 
met alle sliders en je hebt een heel mooi resultaat 
behaald. Al deze instellingen sla je dan op onder een 
voorinstelling. En zodra je deze voorinstelling toepast 
op een andere foto, zullen alle instellingen met één 
klik hierop toegepast worden. En natuurlijk kun je deze 
instellingen dan ook bewerken als ze te extreem zijn. 
Niet iedere foto is hetzelfde en is hiervoor geschikt.

De programma’s van Adobe blijven  
voor mij favoriet voor het bewerken  
van mijn foto’s. Zo ook op mobiel!  
De gratis app Lightroom Mobile is 
namelijk ideaal wanneer je smartphone 
foto’s wilt bewerken óf als je je camera 
foto’s binnenhaalt op je mobiel.

Alle aanpassingen 
die je doet in Light-

room worden opgeslagen 
in een bestandje met code. Je 
originele foto wordt dus nooit 
direct aangepast en hier kun 

je altijd naar terug. Maak 
dus zoveel bewerkingen 

als je wilt!
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Sommige accessoires of gadgets ga je pas waarderen als je ze zelf gebruikt. Daarom deel 
ik op deze pagina mijn favoriete fotografie gadgets die ik al jarenlang gebruik!  

Klik op de afbeelding om meteen te shoppen.

Handige fotografie gadgets
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mini statiefje SD-kaarthouder

Afstandsbediening
reflectiescherm

Dit mini statiefje gebruik ik al ruim 6 jaar en gaat nog 
steeds overal mee naartoe. Je koopt hem met een 
opzetstuk voor je smartphone, maar als je deze eraf 
schroeft kun je er iedere camera (mits niet te zwaar) op 
kwijt. Ideaal voor foto’s met lange sluitertijden, foto’s vanaf 
een laag standpunt of als je de zelftimer wilt gebruiken.

Met enige regelmaat gebruik ik 
een draadloze afstandsbediening. 
Bijvoorbeeld als ik mijn camera niet wil 
aanraken i.v.m. bewegingsonscherpte. 
Of als ik een zelfportret of groepsfoto 
wil maken waar ik zelf ook op sta. Er 
zijn universele afstandsbedieningen en 
versies speciaal voor een merk of camera. 
Dus kijk goed welke je nodig hebt.

SD kaartjes vergeten is één van de vervelendste 
dingen die je kunt meemaken als je gaat 
fotograferen. Een gevulde kleine SD-kaarthouder 
in het formaat van een visitekaartje heb ik dan ook 
altijd in mijn cameratas. Zo kom je nooit zonder 
geheugenkaartjes te zitten.

Een reflectiescherm komt in vele vormen 
van fotografie van pas. Zelf heb ik hem  
al regelmatig gebruikt om licht te weer-

kaatsen, bijvoorbeeld bij tegenlicht.  
Op die manier krijg je minder harde 
schaduwen. Gebruik hem voor  
portretten, dieren, producten, food-
fotografie,  close-ups van de natuur 
en meer. Handig op te vouwen en  

ook goed om schaduw mee te creëren.  
De zilveren kant zorgt voor koel licht  

en de gouden kant voor warm licht.

De linkjes op deze pagina zijn affiliate linkjes. Als jij iets koopt via mijn linkje, dan ontvang 
ik een percentage aan commissie. Voor jou blijven de kosten gewoon gelijk.  Dus mocht je 

iets willen kopen, dan zou je me onwijs helpen om het via één van mijn linkjes te doen.  
Mijn enthousiasme over deze producten is oprecht en er is niets gesponsord.

Klik voor
de website

klik voor  de website
 Klik voor

de website

 Klik voor
de website

https://www.kamera-express.nl/fotorolletje/index.aspx?tt=29424_12_356435_JobyGriptight&r=%2Fproduct%2F12225797%2Fjoby-griptight-one-micro-stand-black
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=33375&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fgeheugenkaart-organizer-case-sd-card-case-6-sd-kaarten-houder%2F9200000118536650%2F&name=Geheugenkaart%20Organizer%20Case%20-%20SD%20Card%20Case%20-%20...
https://www.kamera-express.nl/fotorolletje/index.aspx?tt=29424_12_356435_Reflectiescherm&r=%2Fproduct%2F112316%2Ffalcon-eyes-reflectiescherm-5-in-1-crk-32-slg-82-cm
https://www.kamera-express.nl/fotorolletje/index.aspx?tt=29424_12_356435_afstandsbediening&r=%2F%23twn%7C%3Ftn_q%3Ddraadloze%2520afstandsbediening
https://www.kamera-express.nl/fotorolletje/index.aspx?tt=29424_12_356435_Reflectiescherm&r=%2Fproduct%2F112316%2Ffalcon-eyes-reflectiescherm-5-in-1-crk-32-slg-82-cm


Creatieve foto’s maken
met fel zonlicht

1. schaduwen 
Harde schaduwen door de zon zijn niet altijd fijn. Maar 
je kunt dit harde licht ook in je voordeel gebruiken. 
Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar interessante 
composities waarbij je de schaduwen betrekt in je foto. 
De foto van de houten palen op het strand is stukken 
interessanter geworden door de schaduwen. Maar denk 
ook aan materialen zoals bijvoorbeeld kant waarmee 
je toffe schaduwen kunt creëren als je fotografeert met 
modellen. Of zoek schaduwen op wanneer je met een 
drone fotografeert vanaf een hoogte. 

2. de zon als ster
Er is vrijwel altijd een object in de omgeving waar je de 
zon (deels) achter kunt ‘verbergen’. Dit kan een boom 
zijn, maar ook een gebouw, een lantaarnpaal of een 
wapperende vlag. Op die manier heb je minder last van 
het harde tegenlicht én het zorgt juist voor leuke details. 
Je kunt op deze manier namelijk een ster maken van 
je zon. Dit doe je door een kleine diafragma-opening 
(groot getal) te kiezen. Je zult zien dat de lichtbron door 
het filteren + het grote diafragma getal van vorm gaat 
veranderen. 

Lees meer over het veranderen van de zon in een ster.

3. silhouetten
Een laagstaande zon kun je goed gebruiken om 
silhouetten te creëren. Vooral tof in zwart-wit fotografie 
of bij een mooie zonsopkomst of -ondergang.

4. schaduwen oplichten
Ontkom je niet aan het felle zonlicht van midden op de 
dag? Dan zijn de programma’s van Adobe je beste vriend. 
Zorg er wel altijd voor dat je fotografeert in RAW zodat 
er meer informatie is om mee te werken. Met Photoshop 
(Camera RAW) & Lightroom kun je schaduwen in je foto 
sterk oplichten, waardoor het harde licht je stukken 
minder zal opvallen en irriteren. 

De zomermaanden zijn over het algemeen gezien de maanden met de meeste zonuren 
in Nederland. Het wordt pas laat donker en weer vroeg licht. En overdag staat de zon 
lange tijd hoog aan de hemel. Hoe ga je hiermee om in je fotografie? Door je niet te laten 
beperken maar juist te gaan spelen met dit licht!

Tip: De Lightroom Mobile app voor op je 
smartphone is een grote aanrader wanneer je 

onderweg wat foto’s wilt bewerken!
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https://www.fotografille.nl/tips/fototips-de-zon-als-ster-fotograferen


48x foto-inspiratie 
voor deze zomer

vakantiebestemming 
 Oude gevels

 Strandhuisjes

 Kasteel of ruïne

 IJsje of cocktail

 Speciale bloem of plant

 Uitzichtpunt

 Lokaal gerecht

 Bijzonder detail

portret / mensen 

 En profil

 Tijdens zonsondergang

 Maak een drieluik

 De achterkant in beeld

 Spontane foto’s

 Gebruik attributen

 Bijzonder standpunt

 In het water

natuur
 Kleurrijke zonsondergang

 Dieren in het wild

 Paarse heide

 Veld vol bloemen

 Reflectie in water

 Bijzondere wolkenlucht

 Zeevonk

 Heuvels of bergen

divers
 Puddlegram

 High-key & Low-key

 Texturen & patronen

 Rondom huis

 Druk je mooiste foto’s af

 Je huisdier

 In een spiegel

 Iets persoonlijks

experimenteren 

 Lange sluitertijd

 Splash fotografie

 Zelfportret

 Sterren fotograferen

 Deels boven, deels onder water

 Symmetrie

 Zon als ster

 Bliksem vastleggen

fotobewerking 

 Maak je eigen filter

 Toffe zwart-wit foto

 Verwijder storende elementen

 Horizon rechtzetten

 Speel met uitkadering

 Oefen met vrijstaand maken

 Foto’s in letters of vormen

 Maak een magazine cover
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Heb jij geen inspiratie voor je foto’s? Met deze lijst kun je wel een tijdje 
vooruit! Kies een onderwerp, pak je camera, ga op pad en laat je creativi-
teit stromen. Zijn alle vakjes ingekleurd aan het einde van de zomer?



7x fotograferen van een
kleurrijke zonsondergang

1. Timing 
Via Google zoek je makkelijk en snel op hoe laat de 
zon onder gaat. Maar juist het uur voor die tijd én 
de periode erna is het licht extra mooi om mee te 
fotograferen. Wist je dat de lucht vaak nog kleurrijker 
wordt net na zonsondergang? Ga dus niet meteen naar 
huis maar wacht even. 

2. Kijk eens achterom
Bij zonsondergangen zijn we snel geneigd om richting 
de zon te kijken. Maar kijk ook eens de andere kant op. 
De kleuren zijn daar vaak wat minder fel, maar juist die 
pastelkleurtjes in de lucht zorgen voor een warme en 
dromerige sfeer.

3. Juiste belichting
Een zonsondergang kun je beter wat onderbelichten 
dan dat je de foto te licht maakt. Kijk regelmatig op 
je scherm en in je histogram om te zien of er geen 
uitgebleekte stukken in je foto zitten. Zeker wanneer je 
tegen de zon in fotografeert kan dit snel gebeuren. 

4. Witbalans
De witbalans van je camera  staat vrijwel altijd op 
automatisch. Dat is voor de meeste foto’s prima,  
maar bij zonsondergangen kan het zijn dat je  
camera de kleur anders oppakt dan hoe jij het ziet. 

Probeer daarom eens de verschillende witbalans opties 
uit en kijk hoe de kleuren dan overkomen in je beeld.  
Fotografeer je in RAW (wat ik altijd zou aanraden) dan 
kun je achteraf nog makkelijk de kleurtemperatuur en 
tint aanpassen. Zo maak je je foto wat warmer of koeler, 
afhankelijk van je voorkeur en je beleving.

5. Wolken? Yes please!
Voor een zonsondergang (en ook een zonsopkomst) 
is het het mooiste als de lucht wat bewolking heeft. 
Wolken zorgen namelijk voor nog meer verschillende 
kleurtinten, vormen en dynamiek in je foto. 

6. pro tip: Locatie bepalen
Wil je de zonsondergang op een specifieke plek 
vastleggen, maar weet je niet precies waar de zon 
onder gaat? Met de app PhotoPills kun je realtime zien 
waar de zon staat op ieder moment van iedere dag.
Ideaal wanneer je de zonsondergang bijvoorbeeld 
precies tussen twee gebouwen wilt vastleggen.  
De app heeft nog veel meer 
functies, dus neem 
zeker even een kijkje 
op de website van 
PhotoPills voor 
meer info.

Lange zomeravonden zijn perfect om de zonsondergang te fotograferen. Geen 
enkele zonsondergang is hetzelfde, dus ik raak er ook nooit op uitgekeken. Vooral 
op vakantie leg ik dit kleurrijke spektakel graag vast. Gebruik jij deze tips al?

7. reflecties
Als je de zonsonder-

gang fotografeert op een 
plek met water, zoals een meer 

of de zee, wordt je foto nog 
kleurrijker! Het water zal de kleu-

ren van de lucht reflecteren, 
waardoor een groter deel 

van je foto deze mooie 
kleuren bevat.
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Wat te doen met je foto’s?

1. Verkopen
Heb je prachtige foto’s gemaakt van bestemmingen, 
flora, fauna, steden of andere onderwerpen? Dan 
kun je daar een zakcentje mee bijverdienen als je dat 
leuk vindt. Ik verkoop mijn foto’s o.a. via Werk aan de 
Muur en Society6. Twee print on demand platformen 
waar je dit zonder kosten kunt proberen.

Lees over mijn print on demand ervaringen in de 
updates die ieder kwartaal online komen.

2. Aan de muur
Zelfgemaakte foto’s in je huis is altijd een goed idee. 
Van een print op canvas, plexiglas, aluminium of 
ander materiaal tot een mooie ingelijste afdruk die je 
regelmatig kunt wisselen. 

De laatste pareltjes in mijn eigen huis zijn boven-
staande handgemaakte houten lijsten met een print 
van museumkwaliteit. Meer informatie hierover lees 
je in het review artikel op mijn blog.

3. In een album of op een fotoproduct
Een fotoalbum maken is veel werk, maar als je 
eenmaal door al die foto’s heen bent is het fijn om 
zo’n fotoboek te hebben. Je pakt hem veel sneller 
even uit de kast en laat je die mooie momenten 
herbeleven. Maak jij regelmatig fotoboeken?

Wist je dat er ook allerlei spelletjes zijn waar je je 
eigen foto’s voor kunt gebruiken? Van UNO tot 
puzzels en van een kaartspel tot kwartet. Ik heb de 
10 leukste spellen met foto’s op een rijtje gezet.

4. Back-uppen
Het goed back-uppen van je foto’s is een taak die 
iedereen altijd maar blijft uitstellen. En dat snap ik, 
want het is ook niet leuk. Maar belangrijk is het wel! 
Daar kom je pas achter als je computer crasht, je 
laptop wordt gestolen of je telefoon op de bodem 
van de oceaan terechtkomt. Zorg er dus voor dat 
je een vast moment per kwartaal of half jaar kiest 
waarop je een back-up maakt van al je foto’s. Dat 
voorkomt een hoop paniek. 

Je bent op vakantie geweest, hebt de omgeving ontdekt of bent thuis aan de slag gegaan 
met het maken van toffe foto’s. Wat doe je dan met het resultaat? Het is zonde om je 

foto’s nooit meer aan te raken. Dit kun je er onder andere mee doen!
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https://www.fotografille.nl/?s=Print+on+demand+update
https://www.fotografille.nl/fotoproducten/fotos-afdrukken-en-inlijsten-framewell
https://www.fotografille.nl/fotoproducten/10x-spelletjes-met-eigen-fotos


Zul je net zien... Heb je een prachtige plek gevonden om te fotograferen, lopen er wat toeristen in je beeld, 
staat er een auto geparkeerd of kun je die lelijke prullenbank niet ontwijken. Je kunt wachten tot het juiste 
moment, maar met deze handige methode in Photoshop verdwijder je snel storende elementen.

storende elmenenten  
verwijderen in Photoshop

stap 1
Open de foto die je wilt aanpassen. In dit geval wil 
ik de fotograferende meneer weghalen.

stap 2
Maak met het selectie gereedschap een selectie 
om de persoon of het object dat je wilt weghalen. 
Zorg er ook voor dat je de schaduw van de 
persoon niet vergeet, anders blijft die in je foto!
 
Ga nu naar ‘bewerken > vullen met behoud van 
inhoud...’ en je komt in een nieuw venster

stap 3
In dit venster kun je met de groene kleur 
aangeven welke delen van de foto Photoshop 
mag gebruiken om de selectie mee op te vullen. 
Zorg dus dat je hier alleen delen van de foto groen 
kleurt die gelijk zijn aan wat achter je onderwerp 
zichtbaar moet zijn. In het rechter deel van het 
scherm zie je de voorvertoning van het resultaat. 
Iedere keer dat je groen stukken meer of minder 
arceert, past de voorvertoning automatisch aan.
Tevreden? Klik op OK.

stap 4
De railing en de weg zijn niet helemaal netjes, 
die pas ik handmatig nog aan met de reparatie-
tool. Selecteer het stuk van je foto wat je nog wilt 
aanpassen en sleep de selectie vervolgens naar de 
plek die je wilt gebruiken voor de inhoud. In mijn 
geval sleep ik het dus naar de railing links ernaast. 
Ditzelfde deed ik met de weg.

stap 5
En dan ziet het er behoorlijk netjes uit! Je moet 
het niet als abri gaan afdrukken, dan zie je wel 
dat je op die plek bent gaan knippen en plakken. 
Maar voor een foto op social media, je blog of in je 
fotoalbum is het een prima resultaat. 

Succes!
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Wat in 2010 voor mij begon als een hobby, is al 
heel wat jaren veel meer dan dat. Fotografille 
groeide in bezoekersaantallen en is inmiddels 
mijn parttime baan. En hoewel 10.000 volgers 
op Instagram helemaal geen big deal is in het 
wereldje, is het voor mij wel een mijlpaal waar  

ik lange tijd hard voor heb gewerkt. 

Daarom wil ik je met dit gratis cadeautje 
bedanken voor je support. Het lezen van artikelen, 

inspiratie opdoen door middel van mijn foto’s, 
of misschien wel je deelname aan één van mijn 

fotowedstrijden. Laat me vooral weten wat je van 
dit gratis Fotografille Zomerboek vond en vergeet 

niet deel te nemen aan de leuke puzzel & win.

Fijne zomer!

dankjewel!
hopelijk vond je het

fotografille zomerboek leuk

Liefs, Evelien


