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Ik heb weleens ergens gelezen dat je een 
beroep kiest waar je in eerste instantie 

helemaal niet goed in bent. Als ik dat tegen 
andere mensen vertel zitten ze me gek aan 
te kijken, maar ik geloof dat. In ieder geval 
klopt het bij mezelf. Als kind liep ik meer 
dan eens met mijn hoofd in de wolken en 
daardoor zag ik niet alles even helder.  
Als ik erop terugkijk vind ik het magisch dat 
ik ervoor koos om fotograaf te worden. 
Hierdoor werd ik op een prettige manier 
gedwongen goed en helder om me heen te 
kijken. Dat ik − alweer elf jaar geleden −  
me specialiseerde in reisfotografie heeft 
mijn leven verrijkt. Ik kan me nog steeds 
niets leukers voorstellen dan de combinatie 
van reizen en fotograferen (én over reizen 
schrijven). Om dit voor Columbus te doen, 
hét toonaangevende reismedium waarvoor 
de fotografie altijd TOP moet zijn, maakt 
het extra bijzonder. Ik hoop dat deze 
vijftiendelige cursus je een kijkje geeft in de 
keuken van de reisfotografie zoals ik die 
ervaar!
 
Louise ten Have
Hoofdredacteur en fotograaf
louise@columbusmagazine.nl     
columbustravel.nl/redactie

Reizen en fotograferen:
de perfecte combinatie
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Maak oogcontact Contact maken is de sleutel tot het succesvol fotograferen 
van mensen. Hoe je contact maakt, of kan maken, hangt nauw samen met je 
eigen persoonlijkheid. Dat een connectie met je beoogde ‘model’ noodzakelijk 
is staat als een paal boven water. Soms merk ik dat oogcontact al voldoende 
is, het soort oogcontact waar je een goedkeuring uit leest. 

Vraag het en wees eerlijk Als oogcontact je niet goed af gaat, of je kunt het 
niet goed inschatten, dan is het beter om even toestemming te vragen. Ik zeg 
er vaak bij dat iemand er speciaal of mooi uitziet (en dat is nog de waarheid 
ook). Daar wordt men ook wat gewilliger van.
 
Maak eerst een praatje Nog beter is eerst een praatje te maken en dan 
de foto. Het makkelijkst is als je interesse toont in wat mensen op dat 
moment aan het doen zijn. Als iemand je daarbij aankijkt, betekent dit 
voor mij nog niet dat ik meteen begin met fotograferen. Na een gesprekje 
(met handen en voeten) duid ik op een gegeven moment aan dat ze 
door kunnen gaan met werken. Ik wil ze niet ophouden. Vaak kijk ik het 

nog even aan, loop wat rond en maak dan voorzichtig een eerste foto.  
Daarna weer even oogcontact als check. Als dat goed gaat dan weet ik dat 
ik aan de slag kan. Ik neem vervolgens alle tijd, maar ook weer niet te veel.  
Zo krijg je de natuurlijkste foto�s.
 
Vraag niets en begin met fotograferen Dit is een linke en hangt 
ook weer samen met je persoonlijkheid. Verplaats jezelf in die 
persoon. Negen van de tien keer vind ik namelijk dat dit niet kan.  
Wanneer kan het dan wel? Iemand komt voorbij, erachter gebeurt ook wat. 
Jij ziet het en het kan alleen nu, anders is het moment weg. Doe dit in landen 
waar dat kan. In sommige landen of streken merk je dat mensen het erg 
leuk en zelfs een eer vinden als ze worden gefotografeerd. Vaak zijn dit de 
ongebaande paden: plekken waar mensen nog niet eerder zijn gefotografeerd. 
Als je de mogelijkheid hebt en de mensen ook, maak dan achteraf een praatje. 
Probeer uit te leggen waarom je die foto maakt, eerlijkheid opent alle harten. 
Laat in landen waar dit niet kan de kans aan je voorbij gaan. Het is maar een 
foto, en het risico niet waard het respect voor elkaar te verliezen.

Jaren geleden sprong in Haarlem ineens iemand voor mijn neus en nam 
een foto. Ik schrok me wild, maar voordat ik mijn ongenoegen kon uiten 
was hij alweer weg. In het buitenland zijn dit soort praktijken aan de 
orde van de dag. Begrijpelijk, de lokale bevolking draagt in belangrijke 
mate bij aan je reisgevoel en hun dagelijkse beslommeringen zijn vaak 
een lust voor het oog. Maar portretfoto�s dien je altijd met het nodige 
respect te maken.

hoe maak je foto’s van locals?

tanzania, iso 200, f9, 1/160 sec., 16 mm
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Elke fotograaf weet het: de mooiste foto’s maak je met ochtend- of avond-
licht. Maar ja, dat lukt niet altijd. Je bent immers onderweg en langer blij-
ven is vaak geen optie. Dan sta je toch midden op de dag op de allermooi-
ste plekken ter wereld. Níet fotograferen is geen optie. Wat moet je dan? 
Probeer de zon of enige schaduw in beeld te brengen.

Als reisfotograaf houd je je ogen open. Als er iets interessants gebeurt 
dan sta je klaar met je camera en maak je een foto. Daar kunnen 
prachtige beelden tussen zitten, want toevallig was het licht mooi, 
keek die persoon goed of was de achtergrond bijzonder. Maar je bent 
erg afhankelijk van die perfecte omstandigheden. Het kan ook anders. 
Door eerst te bepalen wat de achtergrond wordt, heb je een goede 
foto zelf in de hand.

fotograferen midden op de dag hoe kies je een achtergrond?

5
4
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Gebruik tegenlicht Neem indien nodig een laag standpunt in. 
Zorg dat je de zon in de lens krijgt en speel daarmee. Te veel zon 
in de lens is niet ideaal door de lense flare-effecten die daardoor 
ontstaan, maar een betere optie dan een saaie foto. Probeer op 
creatieve wijze iets voor de lens te krijgen wat de directe zon 
een beetje dempt, bijvoorbeeld een gebouw, bloemen of takken.

Ga de bergen in Als je een glooiend landschap fotografeert, heb 
je toch schaduwpartijen die een foto spannend maken. Hoe hoger 
de bergen, hoe meer schaduw.
 
Fotografeer van donker naar licht Een belangrijke stelregel, 
want een goede foto begint altijd in het donker. Vanuit een 
raam bijvoorbeeld. Of vanuit de schaduw van een boom, met 
die shaduw op de grond. Fotografeer ook eens de schaduw mee, 
dat maakt je foto speels. Of gebruik een rij bomen als doorkijkje.  
Het zien van schaduwpartijen creëert mogelijkheden.

1

4

Maak gebruik van reflecties De 
zon reflecteert in spiegelende 
objecten, zoals een raam of een plas 
water, een autodak of de zee. Goed 
kijken en je ziet de reflectie.
 
Bountybestemmingen doen 
het goed midden op de dag 
Transparant water, de mooiste 
schakeringen blauw: ze komen juist 
midden op de dag het best tot hun 
recht. 5

4
3

1

2

Bepaal wat je als achtergrond wilt De moskee van Djenné in Mali is 
een prachtig lemen gebouw dat een meerdaags bezoek waard is. Toch 
vonden wij het leuk om ook op zoek te gaan naar onbekende, kleinere 
en niet-toeristische moskeeën. Die vonden wij in de dorpen rondom 
Djenné. Als je op een niet-toeristische plek gaat rondkijken, dan zijn de 
locals vaak net zo geïnteresseerd in jou als jij in hen. Maar meestal vind 
ik het niet zo gepast om meteen met fotograferen te beginnen. Ik kies er 
bijna altijd voor om eerst rond te kijken en een babbeltje te maken. Mijn 
camera blijft dan losjes over mijn schouder hangen. Dit biedt tevens de 
mogelijkheid om de omgeving goed in je op te nemen en een achtergrond 

te kiezen. Het moskeetje op onderstaande foto’s was zo mooi, zo fijntjes.  
Een foto recht van voren had wellicht duidelijk gemaakt hoe het gebouw 
eruitziet, maar het had geen spannend resultaat opgeleverd. Ik liep dus even 
rond en vond deze muur, met een scherpe schaduw. Niet ideaal − liever zou 
ik zijn teruggekomen bij zonsop- of ondergang − maar daarvoor was geen 
tijd. Denkbeeldig maakte ik een kader, maar dit kun je ook met je vingers 
doen. Raak je wijsvingers en duimen zo aan dat ze een kader vormen. Dit 
gaat op voor elke mooie locatie. In de reisfotografie is het leren zien van de 
schoonheid van Moeder Aarde − om deze vervolgens te omkaderen − een van 
de belangrijkste lessen. 

Kies een lens De basis is gelegd. Nu pak ik mijn camera en volgt de 
overweging welke lens te gebruiken. In dit geval koos ik mijn groothoeklens. 
Neem de tijd om een lens te kiezen.

Maak een foto Omdat er mensen rondlopen die me in de gaten houden en 
ik wil dat er iets gaat gebeuren, houd ik nu alles in de gaten. Ik kijk door 
de lens maar ook om me heen. Dan besluit de jongen met de rode broek 
voor mijn lens te gaan staan. En komt er een fietser voorbij. Deze foto nam 
ik als eerst. Daarna hebben we lopen grappen en maakte ik de foto rechts.  
De kinderen rechts in beeld hielden ons in de gaten.

Vraag een local om ergens in het beeld te gaan staan Dat er iemand net 
voor je lens gaat staan is niet altijd het geval. Vraag dan gewoon iemand! 
Probeer het natuurlijk te houden en laat deze persoon doen wat hij al aan het 
doen was, maar dan in jouw beeld. 

Of fotografeer zonder mens of dier Foto�s zonder mens of dier kunnen 
zeker net zo mooi zijn. Het licht wordt dan wel belangrijker. Invulling is bijna 
een compensatie voor minder mooi licht, en dat komt de reiziger, die vaak 
onderweg is, natuurlijk goed uit. Maar mocht je tijd hebben, speel hier dan 
mee en test dit voor jezelf. oman, iso 100, f5, 1/8000 sec., 40 mm

fillipijnen (palawan), iso 200, f7.1, 1/4000 sec., 16 mm

Mali, iso 100, f4.5, 1/1000 sec., 16 mm

Kenia, iso 800, f32, 1/200 sec., 70 mm 3

2 3
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Fotografen kunnen boeken volschrijven over de groothoeklens omdat deze 
wellicht de meest ‘creatieve’ opties biedt. Op reis is het objectief, dankzij 
alle mogelijkheden voor een mooie reportage, een grote pre. Er zijn echter 
zes basisfactoren en richtlijnen waar je rekening mee moet houden als je 
een groothoeklens optimaal wilt benutten.

Reisfotografen weten het maar al te goed: locals in een landschap ver-
tellen vaak meer over een land dan een landschap alleen. Maar vaak 
zitten die locals tegen de achtergrond ‘geplakt’, waardoor je ze niet 
meteen of duidelijk ziet. Met een aantal simpele handelingen tijdens 
het fotograferen is dat gemakkelijk op te lossen.

hoe gebruik je de 
groothoeklens?

hoe laat je mensen  
eruit springen?

1

2

3

4

5

6

De vertekening Eerst een stukje techniek. Elke lens van minder dan 50 
mm (uitgaande van een spiegelreflex) vertekent het beeld. Alles wat 
dichtbij is, wordt vergroot. Wat verder weg is, wordt kleiner. Een dergelijke 
groothoeklens verschilt hierin van telelenzen − bij 70 of 200 mm is het beeld 
precies zoals het oog het ziet. Dit kun je zelf testen. Zet je camera op een 
statief en maak een foto met een telelens. Neem dan een foto met een 50 mm 
lens en maak vervolgens (achter je beeldscherm) dezelfde uitsnede als die je 
met de telelens hebt gemaakt. Je zult zien dat het beeld exact hetzelfde is. 
Probeer dezelfde uitsnede te maken met een groothoeklens en je zult zien dat 
dat niet gaat: de foto wijkt compleet af. Het is dít gegeven dat de basis is van 
de groothoeklens, alsmede het uitgangspunt voor creatieve experimenten. 

Meer scherpte Relatief is er meer scherptediepte met een groothoeklens 
(de scherpte van voren naar achteren) in vergelijking met een telelens. Zelfs 
met een grote diafragmaopening (bijvoorbeeld F2.8) krijg je nog relatief 
veel scherptediepte. Dat is ook handig om in je achterhoofd te houden als 
de lichtomstandigheden minder goed zijn en je toch scherpte van voren naar 
achteren wilt. Een groothoeklens is dan ook ideaal als je bijvoorbeeld op een 
drukke markt rondloopt, waarbij je nauwelijks hoeft te letten op je scherpte en 
je aandacht helemaal wilt richten op de compositie en wat er gebeurt.

Zorg dat je beeld niet gevuld is Landschap en leegte kun je goed tot 
uitdrukking brengen als er weinig in het landschap staat. Met bijvoorbeeld net 
dat ene boompje in de verte en die mooie wolkenlucht. Als je de horizon ziet 
en deze helemaal strak horizontaal fotografeert, dan valt alles mooi samen en 
heb je een mooie, strakke compositie. Deze foto’s neem je van een afstand.

Zorg dat je beeld gevuld is Onderwerpen op de voorgrond lijken relatief 
groot en onderwerpen op de achtergrond klein. Daardoor kunnen er 
gaten vallen in de foto als de afstand tussen het voorste onderwerp en het 
volgende onderwerp te groot is. Het beeld moet redelijk gevuld zijn wil het 
een geslaagde foto worden. ‘Grootse’ landschappen vullen het beeld goed. 
Daarmee bedoel ik grote rotspartijen, grote bomen, grote gebouwen. Deze 
foto’s neem je van dichtbij.

Dichtbij én in de schijnwerpers Leuk is het als je onderwerp, bijvoorbeeld 
een local, heel dichtbij staat. Soms zit er maar twintig centimeter tussen 
mijn camera en de local. Heel erg in your face dus. Uiteraard heb je al 
contact met die persoon voordat je dat doet − hij of zij zou zich anders rot 
schrikken. Wees ervan bewust dat als je een local van dichtbij fotografeert, er 
vervorming optreedt. Iemands neus, bril of voorhoofd gaat er in verhouding 
tot de werkelijkheid ‘enorm’ uitzien. Dit kan een leuk beeld opleveren, zeker 
als je iets wilt overdrijven, maar je maakt er misschien geen vrienden mee als 
je de foto laat zien. Zet ook geen persoon dichtbij in de hoek van je beeld. 
Daar maak je zéker geen vrienden mee. De vervorming is dan zo overdreven 
dat je foto wordt verknald. Met gebouwen en andere onderwerpen heb je hier 
minder last van. 

Kijk omhoog Perspectieven kunnen verbluffend zijn als je omhoog kijkt.  
Je doet dit om te laten zien hoe groot iets is of om het extra in de 
schijnwerpers te zetten. Kijk omhoog in een oerbos, of in de stad tussen hoge 
gebouwen, of onder een brug. De mogelijkheden om creatieve foto’s te maken 
zijn eindeloos. 

1

2
3

4

5

Zet een paar stappen opzij Het lijkt zo simpel en dat is het 
vaak ook. Neem bijvoorbeeld de foto van het kind hieronder 
in Papoea-Nieuw-Guinea. Hoe vaak zie je wel niet een 
soortgelijke foto, maar dan zit de persoon vastgeplakt 
tegen de palmbomen. Een paar stappen naar rechts lost dit 
probleem op − de persoon komt los van de achtergrond. De 
tip is zo simpel dat je de neiging hebt �m te negeren, maar 
sla de vele foto�s er maar op na die er letterlijk naast zitten.  

Zak door je knieën Ook deze tip lijkt heel simpel maar 
is net zo effectief. Ga maar na: als dezelfde foto van veel 
hoger was genomen, ook dan zou het kind vastgeplakt 
zitten tegen het water. 

Zorg dat de achtergrond rustig is Als de foto van een 
hogere positie was genomen, dan had het kind tegen het 
water aan gezeten. In dit geval zou dat geen probleem zijn 

omdat de achtergrond rustig is. Hoe ‘los’ een persoon komt, 
is afhankelijk van hoe druk je achtergrond is.

Gebruik een langere lens en zet je diafragma open 
Als de achtergrond druk is en je de mensen niet los 
kunt trekken doormiddel van de vorige tips, dan kun je 
een grotere diafragmaopening gebruiken (bijvoorbeeld 
2.8), waardoor er een onscherpe achtergrond ontstaat.  
Combineer je dit met een telelens dan komt de persoon 
losser. Zie de foto links. Hoe meer tele je gebruikt, hoe 
onscherper de achtergrond zal zijn. Hierbij speelt de 
volgende tip ook een rol.

Zorg dat de persoon niet te dicht tegen de achtergrond 
staat Hoe dichter de persoon tegen de achtergrond staat, 
hoe meer tele je nodig hebt om de achtergrond onscherp 
en de persoon ‘los’ te krijgen.F3.2, 1/250,  

200 mm

Zie tip 1, 2 en 3

Zie tip 
4 & 5

papoea-nieuw-guinea, iso 250, f5, 1/320 sec., 16 mm 

oman, iso 400, f9, 1/250 sec., 16 mm

4 5
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Tegenlicht geeft veel sfeer aan een foto, maar soms is het 
net iets te veel van het goede. Zo demp je het licht!

Tegenlicht creëert sfeer Het meest voor de hand liggende tegenlicht is 
het licht tijdens de zonsop- en ondergang. Maar ook overdag is tegenlicht 
mogelijk, in de winter bijvoorbeeld omdat de zon simpelweg laag staat.  
Je kunt tegenlicht ook creëren, bijvoorbeeld als je een onderwerp fotografeert 
dat hoger ligt. Eigenlijk is er altijd wel een tegenlichtsituatie te bedenken, 
behalve misschien als de zon echt recht boven je staat. Ik maak er graag 
gebruik van, maar het nadeel is dat de zon gekleurde vlekken in je lens 
veroorzaakt. Deze kunnen storend werken als ze te groot zijn. Maar omdat 
ik gek ben op tegenlicht door de sfeer die het oplevert, ben ik altijd wel op 
zoek naar iets dat de zon dempt. Elk object kan zonlicht dempen. Heb je wel 
eens dat iets op reis prachtig is, maar dat het in je foto niet goed overkomt?  
Dat komt doordat de sfeer niet goed is vastgelegd. En sfeer krijg je door 
tegenlicht. Als het in het echt prachtig is, dan is het altijd mogelijk een goede 
foto te maken. In het Italiaanse dorpje hieronder ben ik net zo lang op zoek 
gegaan naar het juiste tegenlicht totdat ik de sfeer te pakken had die het 
dorpje in het echt had. Dat duurde even. Ik bleef kijken en liep soms achteruit, 
dus met tegenlicht, totdat ik de juiste plek vond. Door de bladeren kon ik 
precies de juiste hoeveelheid licht bepalen, zodat er nog net een ster van licht 
ontstond. Daarna heb ik net zolang gewacht totdat er iemand langskwam. 
Hetzelfde verhaal gaat op voor de foto rechts in Madagaskar. Alleen vroeg ik 
hier het meisje voor me te poseren. 

tegenlicht dempen

Madagaskar, iso 100, f3.2, 1/250 sec., 26 mm

italië, iso 500, f9, 1/200 sec., 16 mm

6Start je reis op  
columbustravel.nl 
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Op reis zie je een man die er ideaal bij staat, maar op het moment dat je vraagt of je een foto mag maken, 
gaat hij er voor poseren. Met twee handen naar beneden. Weg is je spannende natuurlijke pose. Herken je 
dit? Drie gouden tips voor een natuurlijk ogend portret.

hoe maak ik een 
natuuRlijk ogend portret?

1

2

3

Stel het fotograferen uit Mijn 
tip is om niet meteen met 
fotograferen te beginnen; dat 
levert onpersoonlijke portretten 
op. Onpersoonlijk omdat de foto’s 
er misschien wel persoonlijk 
uitzien − ze zijn immers van 
dichtbij gemaakt − maar het 
verhaal erachter is onpersoonlijk. 
Meteen fotograferen creëert een 
afstand. Vaak voelen locals zich 
dan een object in plaats van een 
medemens. Beter is het om het 
rustig aan te doen. Kijk eerst even 
op je gemak rond, maak kennis 
met de mensen en maak hier en 
daar een babbeltje. 

Maak jezelf onzichtbaar en 
wacht. Dit werkt goed als het 
ergens heel druk is. Ga gewoon 
ergens in een hoekje zitten en sla 
de boel gade. Dat is niet alleen 
voor de fotografie fijn, maar ook 
een prettige manier om de sfeer, 
de mensen en de omgeving op 
je in te laten werken. Op deze 
manier kun je kijken hoe de 
mensen bewegen en van wie je 
graag een portret wilt maken. 

Onthoud de spontane pose van 
degene die je wilt fotograferen 
en stap vervolgens op hem af.  
Je maakt niet ongevraagd een 
foto maar eerst een babbeltje. 
Daarna ga je pas met je camera 
aan het werk. Waarschijnlijk is het 
moment weg en ook die mooie 
natuurlijke, spontane houding. 
Maar gelukkig heb je goed gekeken 
hoe hij stond. En  hoe zijn houding 
was ten opzichte van het licht. 
De belangrijkste details zitten in 
je hoofd. Ook al gaat de persoon 
in kwestie helemaal voor me 
poseren, ik vertel eigenlijk meteen 
(al of niet in gebarentaal) dat 
ik hem wil fotograferen zoals hij 
stond. In het geval van de Maasai 
op de foto hiernaast, gebaarde 
ik naar zijn stok. Ik deed hem 
voor hoe hij stond. Het duurde 
even voordat hij het begreep maar 
toen ging hij ervoor. Vervolgens 
draaide ik hem naar het licht, en 
toen stond hij precies zoals ik hem 
in eerste instantie had gezien. tanzania, iso 320, f5.6, 1/800 sec., 100 mm Myanmar, iso 800, f8, 1/400 sec., 165 mm Mozambique, iso 100, f5, 1/1250 sec., 35 mm

1

Het zijn de mooiste tijden van de dag: de momenten rond de zonsop- en ondergang. Dit zijn ook de 
momenten waarop de mooiste foto’s kunnen worden gemaakt. Als de zon als tegenlicht wordt gebruikt 
zie je mensen als silhouetten. Vaak zien foto’s er dan op het eerste gezicht leuk uit maar als je beter 
kijkt, zijn ze meestal niet echt spannend. Om ze wel spannend én perfect te krijgen zal je op de details 
moeten gaan letten.

locals & een laagstaande zon
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Let op de vorm Laat ik beginnen met de grootste verbetering die je kunt 
maken: zorg dat mensen er met hun gezicht en profil op staan. Het lijkt er 
misschien op dat je daar weinig aan kunt doen, maar niets is minder waar. 
Hoe precies, daar ga ik straks op in. Laat ik eerst even uitleggen waarom 
dit zo belangrijk is. Door het contrast dat ontstaan is door het tegenlicht, 
is er weinig tot geen detail meer te zien in de personen aan de kant van de 
camera. Wat overblijft is de vorm. De vorm moet dus duidelijk herkenbaar 
zijn. En daarbij speelt het profiel een rol. Als de neus en mond duidelijk 
zichtbaar zijn, dan heb je een vorm. Maar als je tegen een achterhoofd 
aankijkt, dan is dat veel minder herkenbaar. Kijk ook verder dan het profiel 
van het gezicht. Ook iemand die een duidelijke stap zet, zodat je twee benen 
ziet, zet een duidelijke vorm neer. De vorm van het hele lichaam speelt mee.

Laat mensen los komen In tip 5 legde ik uit hoe je mensen uit je foto kunt 
laten springen. Het gaat erom dat ze niet tegen de achtergrond geplakt zitten. 
Ik zal kort de mogelijkheden herhalen. Zet indien nodig een paar stappen 
opzij, of zak door je knieën. Of gebruik een lange lens en zet het diafragma 
open. Je kunt er ook voor zorgen dat de persoon niet te dicht tegen de 
achtergrond staat. 

Zet mensen op de voorgrond Het is niet de meest voor de hand liggende 
oplossing, maar je kunt hier creatief mee omgaan. Je kunt er iemand voor 
vragen, zoals de leerling-monnik op de foto hieronder. Maar spontaan kan 
natuurlijk ook. Meestal lopen mensen achter je langs als ze zien dat je een 
foto maakt. Maar door je lichaamstaal te gebruiken en te gebaren dat ze 
mogen doorlopen, overtuig je ze meestal wel langs je lens te lopen.

Wat wil je scherp? Dit is de vraag die je jezelf kunt stellen als je een persoon 
op de voorgrond hebt. Wil je alles scherp of alleen de achtergrond? Of wil je 
juist alleen de voorgrond scherp? Voor de foto hieronder in Myanmar koos 
ik voor de achtergrond scherp en het jongetje onscherp. Deze keus maakte ik 
omdat ik allereerst de schoonheid van het landschap wilde laten zien.

Vraag om aandacht Het lijkt er misschien op dat je locals niet zomaar en 
profil krijgt, zeker als ze ver weg staan. Maar er zijn mogelijkheden om dat 
toch voor elkaar te  krijgen. Ervan uitgaande dat je het niet vraagt (wat voor 
die ene perfecte foto natuurlijk ook zou kunnen, maar waarschijnlijk niet lukt 
als er veel mensen in beeld staan) zal je de aandacht op je moeten vestigen. 
Ik zet mezelf en eventuele schaamte even opzij en schreeuw meestal om dat 
voor elkaar te krijgen. Als mensen dan opkijken en daarna weer terug, sta 
ik gereed om ze te fotograferen. Het werkt bijna altijd. Ook wijs ik na de 
schreeuw geregeld opzij, zodat ze een bepaalde kant op kijken. Je moet er 
wat voor over hebben, zal ik maar zeggen.

Hoe minder mensen hoe beter  Aandacht vragen werkt het beste als er 
één of twee personen in beeld zijn, maar bij meer mensen wordt het lastig. 
Tenzij je doorzet en door blijft gaan, net zo lang totdat je die ene perfecte 
foto schiet. Zoals de foto hieronder in Mozambique. De vormen zijn een lust 
voor het oog.

7 8
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Hoe hoger je zit, hoe groter het overzicht. Toch hoef je 
voor een mooie foto niet altijd het vliegtuig in te stappen:  
een paar meter de hoogte in is vaak al genoeg.  
Waar ligt de focus?

zoek het hogeRop

Eerst de basis Ga omhoog en mensen en voorwerpen komen vrij te staan. Hoe 
hoger je gaat, hoe rustiger de foto wordt. De foto linksonder uit Madagaskar 
laat zien dat de mensen los zijn gekomen. Als ik hoger had kunnen staan, dan 
waren alle huizen ook losgekomen. 

Handen omhoog Lange fotografen zijn natuurlijk in het voordeel. Als zij 
dan ook nog eens de camera boven hun hoofd houden (goed richten) dan is 
de basis al een beetje van toepassing. Als je niet al te lang bent, kun je een 
eenpootstatief gebruiken. Daarover de volgende keer meer.

De perfecte hoogte hangt af van de omstandigheden en je doel. Je hoeft niet 
zo hoog te gaan om een interessant beeld te schieten. Vaak is tussen de drie 
en tien meter ideaal. 
 
Zorg dat er wat gebeurt Of je nu vanuit een vliegtuig fotografeert of een 
berg opklimt, zoals rechtsonder in de Indonesische Raja Ampat-archipel, 
het is fijn als er iets uitspringt. Dat er dus iets gebeurt. Voor de foto 

rechtsonder liet ik twee kano’s een paar keer heen en weer varen. Door de 
kano’s krijg je ook een idee van de grootte van alles wat je op de foto ziet.  
 
Zoek je plekje Als je ergens op locatie bent, kijk dan eens om je heen om te 
achterhalen waar je het hogerop kunt zoeken. Je zult verbaasd staan van de 
mogelijkheden. 

Vanuit een vliegtuig(je) Zelf check ik altijd wat voor vliegmogelijkheden 
er op een bestemming zijn, of het nu helikopters, ultralights, ballonnen of 
propellervliegtuigjes zijn. In een groot vliegtuig kun je ervoor zorgen dat je 
aan de juiste kant zit en aan het raam. In een klein vliegtuig kun je overleggen 
met de piloot. Vraag wat de beste plek is en of hij zo laag mogelijk kan vliegen.

Je lenzen Standaard- en groothoeklensen zijn het meest geschikt op 
bescheiden hoogte. Als je vanuit grote hoogte fotografeert kan een telelens 
interessant zijn. Zeker als je op zoek gaat naar een gebeurtenis die eruit kan 
springen.
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Wat neem ik mee op reis: een eenpootstatief, een driepootstatief of helemaal 
geen statief? Deze vraag zal menigeen zichzelf hebben gesteld. Voor het juiste 
antwoord, let je op de volgende dingen.

Wanneer gebruik je een statief?

Lange sluitertijden De eerste reden om naar een statief te grijpen is een te 
lange sluitertijd. Als er te weinig licht is wordt de sluitertijd lang. Zo lang, dat 
als je uit de hand fotografeert, de foto onscherp wordt door beweging.

De sluitertijdtest Of je nu wel of niet een statief meeneemt, het is handig om 
te weten met welke sluitertijd jij nog uit de hand kunt fotograferen. Doe de 
test vanaf 1/125 seconden naar langer en met al jouw lenzen. Met een fysiek 
kortere lens is een langere sluitertijd mogelijk dan met een lange telelens. Na 
de test weet jij precies voor elke lens vanaf welke sluitertijd je uit de hand 
kunt fotograferen. 

ISO en diafragma Samen met de sluitertijd bepalen deze de lichtwaarde.  Je 
kunt jezelf twee vragen stellen bij weinig licht. Kan (en wil) ik het diafragma 
meer open zetten? En kan (en wil) ik de ISO hoger zetten? 
 
Meer licht Is de sluitertijd nog steeds te lang met bovenstaande opties? 
Gebruik dan een extra lichtbron. Een flitser bijvoorbeeld, of een lamp. Net 
zoals een  groter diafragma geeft dit uiteraard wel een ander creatief resultaat 

en dat moet wel aansluiten bij jouw wensen. Een extra lichtbron is de beste 
optie als je een persoon fotografeert die er scherp op moet.
 
Voordelen van de eenpootstatief Een eenpootstatief is voor mij de perfecte 
tussenoplossing. Ik neem nooit een driepoot mee het vliegtuig in. Dankzij de 
eenpoot kan ik fotograferen tot 1 seconde met mijn groothoeklens. Test van 
tevoren de maximale sluitertijd op de eenpoot, wederom met al je lenzen.

Voordelen van de driepootstatief De mogelijkheid perfecte waterpartijen 
vast te leggen is reden genoeg voor veel fotografen om de driepoot mee 
te nemen. Dat voordeel weegt voor mij persoonlijk vaak niet op tegen de 
nadelen. Een driepootstatief is te zwaar, kan niet als handbagage mee in 
het vliegtuig en neemt te veel plek in mijn koffer in beslag. In de auto gaat 
de driepoot wel mee, zoals hieronder naar Luxemburg. Vanaf drie seconden 
krijgt water een bijzonder effect. De foto op pagina 137 is hier ook gemaakt. 
De camera zette ik hiervoor op een rotsblok. Meestal, maar niet altijd, vind ik 
wel een creatieve oplossing om mijn camera ergens op te zetten. Het gebruik 
van een draadontspanner is aan te bevelen bij alle langere sluitertijden.

Luxemburg, iso 100, f22, 3.2 sec., 16 mm Madagaskar, iso 100, f4, 1/250 sec., 16 mm indonesië (raja ampat), iso 400, f9, 1/320 sec., 25 mm

9 10
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Respect voor iedereen die een driepootstatief meesleept op reis. De eenpoot past beter 
bij mij. Hij is niet zwaar, past gemakkelijk in de koffer en voor die enkele keer dat ik 
een driepoot nodig heb, is er altijd wel een oplossing. Bovendien biedt een eenpoot-
statief extra fotografische mogelijkheden.

de kracht van de eenpoot

3 sec. f 32, iso 100
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3 sec. f 32, iso 100

Gratis

Reisplanner t.w.v. € 12
is het in maart niet te koud voor 
een strandvakantie in egypte? 
Begint net het regenseizoen als wij 
naar costa rica gaan? vragen die 
bij de planning van elke reis veel 
uitzoekwerk opleveren. Maar dat 
hoeft niet meer! in de 130 pagina’s 
dikke columbus reisplanner staan 
de beste reistijden van alle  
landen ter wereld, met neerslag, 
temperatuur en een advies,  
handig in één overzicht.

Al  
60.000 

verkocht

frans-polynesië, iso 200, f14, 1/160 sec., 16 mm

namibië, iso 400, f13, 1/125 sec., 16 mm

11

In de basis gebruik je een statief om  te voor-
komen dat je bewogen foto�s krijgt (zie tip 10).  
Met mijn eenpootstatief kan ik fotograferen tot  
1 seconde. 
 
Maar dat is niet alles Met een eenpoot kun 
je ervoor zorgen dat alle ingrediënten van een 
reisfoto bij elkaar komen. Het is een belangrijke 
uitdaging voor de professionele reisfotograaf 
om dat voor elkaar te krijgen. Op de foto 
rechts kun je goed zien dat het zonder statief 
onmogelijk was geweest om én het kerkje én 
de muur én het water in één beeld te krijgen.  
 
Hoe hoog Vanaf  welke hoogte je een goede foto 
krijgt, hangt af van wat je allemaal in beeld wilt 
hebben. Normaliter begin ik met het compleet  
uitschuiven van het statief, tot een hoogte van  
3,5 meter. Hoger kan niet, hoewel ik er ook 
weleens een stoel bij heb gepakt om nog hoger 
te komen. En lange mensen zijn natuurlijk in het 
voordeel! Het uitgeschoven statief houd je met 
beide handen goed vast.  

Verbonden Om te kunnen afdrukken heb je 
een draadontspanner nodig, maar je kunt ook je 
camera zo instellen dat het een aantal seconden 
duurt voordat de camera afdrukt. Eventueel 
gekoppeld aan meerdere opnames in één keer. 
Minder handig, maar het kan wel en het maakt 
het gemakkelijker om het uit te proberen. 
 
Lens en scherptediepte Als je een eenpoot wilt 
gebruiken om vanaf een hoger standpunt te 
fotograferen om alles in beeld te krijgen, dan valt 
de telelens af. Gebruik een standaardlens of, nog 
beter, een groothoeklens. Diafragmeer genoeg 
om alles van voor naar achter scherp te krijgen. 
 
Het nadeel Je moet moeite doen om 
het geheel op te zetten en een opname 
is niet in één keer gemaakt. Het kost tijd. 
 
Het voordeel Fotograferen met zo�n hoog 
statief trekt de aandacht, maar juist omdat het 
tijd kost is de lol er snel af bij de locals. Na 
niet al te lang gaan ze weer hun eigen gang, 
waardoor je toch een spontane foto kunt maken.  
 
In opkomst  Dat is de GoPro-camera met statief, 
die meestal wordt ingezet voor het maken van 
selfies maar ook kan worden gebruikt om van 
hogerop te fotograferen. Lees hier op pagina 106  
meer over. Nu nog even wachten op een drone 
waar ik mijn eigen camera onder kan hangen! 

Ervaar de meest ongerepte en mooiste plekken ter wereld met Columbus. Meer dan 700 pagina’s 
om bij weg te dromen, maar ook met alle tips om je reisdromen waar te maken.

 ¤10
 

4 x Columbus
t.w.v. € 25

columbustravel.nl/abo

(i.p.v. €37, dus 73% korting)

Word nú abonnee!
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Jarenlang leek ik een abonnement op slecht weer te hebben als ik op reis ging. Gelukkig 
keerde het tij; de laatste jaren schijnt steeds vaker de zon. Niet fotograferen vanwege 
slecht weer was en is geen optie. Bij slechte weersomstandigheden zullen je foto’s minder 
mooi zijn, maar met de volgende tips haal je er het beste uit.

geen mooi weer, wel fotograferen

3 sec. f 32, iso 1005
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Als je in een groots landschap staat, heb je vaak hoge verwachtingen van 
je foto’s. Maar niet zelden vallen de beelden op het schermpje van je 
camera nogal tegen. De grootsheid is verdwenen! Wat doe je daaraan? 

zó groot is het!

Wees je bewust van de grootsheid In veel 
weidse landschappen zit iets eentonigs. 
Denk aan velden vol wuivend gras en 
zandduinen tot aan de horizon. Je bent 
alert, want hier zou je iets mee kunnen, 
maar grootsheid alleen is niet genoeg.  
Als je een foto maakt en je kijkt op je lcd-
schermpje, komt die grootsheid niet goed 
over. Er moet iets meer gebeuren.

Vul de leegte Zodra iets of iemand in je 
landschap staat waarvan we allemaal de 
grootte weten, zie je pas de grootsheid. 
Denk aan een ruiter tussen wuivend gras, 
een kameel in de zandduinen of een bootje 
voor een steile rotswand. Vul de leegte en 
de grootsheid wordt zichtbaar.

Neem afstand Dit is de enige manier om 
de grootte te zien. Omhooggaan helpt ook.

De kracht van de eenvoud Grootse 
landschappen kunnen heel grafisch zijn; 
strakke lijnen vullen je beeld. Zorg voor 
vulling op de juiste plek en je hebt een 
prachtcompositie.

sri Lanka, iso 320, f7.1, 1/250 sec., 16 mm 

oman, iso 100, f5.6, 1/3200 sec., 200 mm 

ecuador, iso 1320, f4, 1/1250 sec., 200 mm 
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Geen mooi weer betekent egaal licht en weinig tot 
geen schaduwen, dus alles is platter. Komt nog bij 
dat kleuren vaak minder tot hun recht komen. Met 
name zon- en zeebestemmingen met veel turkoois, 
blauw of transparant water zijn veel minder 
indrukwekkend met slecht weer. Het sprankelende 
mist. In het echt én op de foto.

Wachten, fotograferen én naar boven kijken Ik 
ga er tijdens een reportage voor Columbus altijd 
van uit dat ik één steengoede foto per dag moet 
maken. Met dat in mijn achterhoofd loont het om 
te wachten op de zon. Als ik een mooi landschap 
(de basis van een goede reisfoto) zie, dan maak ik 
een aantal proeffoto’s. Meestal is het zo dat de zon 
toch altijd even tevoorschijn komt, al is het maar 
een seconde. En al moet ik een uur wachten, ik zorg 
dat ik klaar ben voor die ene seconde. Daarom kijk 
ik naar de lucht om te zien hoe de wolken bewegen 
en wanneer de zon tevoorschijn zou kunnen komen.

De zon is niet van plan zich te laten zien 
De lucht is wit, grijs en grauw. Als er geen optie is 
om later naar een bepaalde plek terug te komen of 
te lang te wachten, dan is het nu of nooit. Ik ga in 
zo’n geval altijd op zoek naar een invulling, meestal 
een persoon. Deze persoon moet dan wel iets doen 
wat natuurlijk oogt voor die omgeving. Ik wil niet 
dat het er geposeerd uitziet. Mijn figurant maakt het 
landschapsbeeld af.

Open plekken versus beschutte plekken Open 
plekken probeer ik bij slecht weer zo veel mogelijk 
te vermijden als de zon zich niet laat zien. Het 
licht op beschutte plekken, zoals tussen en onder 
bomen of rotsen, is altijd mooier omdat daar het 
contrast met de lucht groot is. Dat levert mooi licht 
op. De onderste foto van watervallen in Laos, die 
worden beschut door rotsen en bomen, is hier een 
goed voorbeeld van (de kleuren zijn niet achteraf 
in Photoshop versterkt). Je ziet niet dat deze foto 
op een grauwe dag is gemaakt. Open plekken, 
zoals de pieken van Cradle Mountain-Lake St. Clair 
National Park in Tasmanië op de bovenste foto, zijn 
minder geschikt. Bij deze foto werkte het wel, omdat 
de lucht niet uitgebleekt (wit) is. Ik maak zelden 
gebruik van HDR-fotografie. Daarentegen zet ik 
mijn  camera  onder deze omstandigheden op laag 
contrast en belicht ik een klein beetje onder zodat er 
geen enkele uitgebleekte pixel ontstaat. Ook versterk 
ik de kleuren (saturatie) op mijn camera. Ik bekijk 
ter plekke of het overeenkomt met de werkelijkheid. 
Als het klopt, maak ik de definitieve foto. 
 
Nabewerking Vervolgens maak ik met Photoshop 
de onderzijde lichter en laat ik de lucht ongemoeid.  

tasmanië, iso 400, f9, 1/160 sec., 20 mm

Laos, iso 1600, f7.1, 1/400 sec., 35 mm
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Wauw! Ik gluur ergens tussendoor en word verrast door de schoonheid 
van een klein stukje Moeder Aarde. Tijd voor een ‘tussendoortje’. Ik ga er 
rustig voor zitten en blijf kijken. Camera in de aanslag!

neem een tussendoortje

De basis Je bent aan het wandelen en kijkt opzij, ergens tussendoor. 
Meestal gaat het om bomen, bladeren of een raam. Een innerlijk stemmetje 
verwijdt je dat je zit te gluren; je staat relatief verdekt opgesteld in een 
omgeving die donkerder is dan wat je bekijkt. Het valt je op dat je niet alleen 
in de verte kijkt, maar ook dichtbij. Het totaalbeeld ziet er prachtig uit:  
de achtergrond plús de voorgrond. Stop!

Fotografeer van donker naar licht Het blijft mijn stokpaardje dat een 
mooie foto vaak in het donker begint. Je wordt hierdoor als het ware de foto 
ingetrokken. Deze regel gaat ook op voor een 
‘tussendoortje’.

Tijd voor een break! Je kunt snel een foto 
nemen en weer verder gaan, maar volgens 
mij is het tijd voor een break. Neem even de 
tijd. Relax, pak een broodje of neem een slok 
water en wacht.

De missende factor Merk op dat er misschien 
iets ontbreekt als je nu een foto zou nemen. 
Niet altijd, want een landschap op zich kan 
natuurlijk prachtig zijn, maar je mist hierdoor 
mogelijk een verhaal. Voor een magazine met 
reisfotografie wil je een verhaal vertellen door 
middel van zo min mogelijk beelden. Dus 

streef ik ernaar elk beeld zo ‘compleet’ mogelijk te maken. Een persoon of een 
actie kan zowel het beeld als het verhaal compleet maken. 

Het verhaal Neem de tijd en het verhaal komt vaak vanzelf op je af. Zo ook 
op de foto helemaal onderaan. Niet alleen kwam de man tijdens het werken 
helemaal van achter naar voor lopen, waardoor ik dit beeld kon schieten, 
maar we werden daarna uitgenodigd voor een praatje en een rondleiding. 
Mooi toch?

Scherptediepte Meestal zijn tussendoorfoto’s 
het mooist als ze van voor naar achter scherp 
zijn. Beslis zelf wat je het mooist vindt. 

HDR-fotografie Het lichtcontrast tussen 
de voorgrond en achtergrond is met 
tussendoortjes groot. Eigenijk te groot. 
Gebruik daarom de HDR-functie (meerdere 
opnames met meerdere belichtingen worden 
in één enkele foto gecombineerd). Lukt 
dat niet, belicht dan iets onder, zodat de 
achtergrond niet uitbleekt. Bewerk vervolgens 
op de computer de voorgrond. Inflitsen van 
de voorgrond zou ook kunnen maar dat wordt 
alleen mooi als je los van je camera kunt 
flitsen en je precies weet wat je doet. 
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Hoe dichter je bij een waterval komt, hoe beter je 
de energie voelt die ervanaf spat. Hoe leg je de 
snelheid vast?

Voel de snelheid van water

The easy way De meest gebruikte techniek met waterfotografie is de camera 
op een statief te plaatsen en een langzame sluitertijd te gebruiken. Door de 
beweging krijgt het water een zachte waas, waardoor foto’s iets zachts en 
liefelijks krijgen. Heel mooi, maar de energie druipt er niet van af. 

Actie en go! Heel anders wordt het als je voor precies het tegenovergestelde 
gaat: een snelle sluitertijd. Waterdruppels worden in de tijd bevroren, iets wat 
onze ogen niet kunnen waarnemen. Een aantal tips:

Hoe snel Lang leve de digitale fotografie! Ik raad aan om met een sluitertijd 
van 1/2000 seconden te beginnen en te checken of er geen waas aanwezig is 
en alle druppels bevroren zijn. Voer de sluitertijd zo nodig op.

Niet uitbleken Stel de belichting iets donkerder in, bijvoorbeeld op -1. Ook 
kun je beter laag contrast instellen. Door deze twee maatregelen ziet je 
beeld er op je schermpje iets minder mooi uit, maar je voorkomt dat de witte 

druppels uitgebleekt raken. In je nabewerkingsprogramma kun je het contrast 
en de belichting bijstellen en ervoor zorgen dat het water niet uitbleekt. 

Scherpte van voor naar achter Een open diafragma zorgt voor weinig 
scherptediepte. Dat is niet handig met dit soort foto’s. Beter is het om alles 
scherp te hebben, van voor naar achter. 

Handmatig instellen Ik fotografeer normaal altijd met diafragmavoorkeuze, 
waarbij de sluitertijd zich vanzelf aanpast. Maar met dit shot ga ik van de 
automaat af, om dus zowel sluitertijd als diafragma handmatig in te stellen.

Veel foto’s maken Dat onze ogen bevroren druppels niet kunnen waarnemen 
maakt het lastig in één keer een goede foto te nemen. Onderstaande foto is 
er een uit een serie waarvan er slechts een aantal goed zijn omdat er geen 
druppels precies voor zijn gezicht zitten. Maar als het dan gelukt is, dan spat 
de actie en de snelheid van het scherm!
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Kenia, iso 800, f32, 1/200 sec., 70 mm

filipijnen (palawan), iso 100, f3.2, 1/1000 sec., 16 mm

dominica, iso 2000, f9, 1/8000 sec., 35 mm
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WAT MOET jE DOEN?
upload jouw beste foto’s & tips vóór 7 december 2015 
via columbustravel.nl/community.

WAT kuN jE WINNEN?
de reisreporter die aan het eind van het jaar door de 
jury wordt verkozen tot reisreporter van het Jaar 2015 
gaat samen met een columbus-professional voor een 
reportage in het magazine op reis door Mexico!  
de columbus-redactie stelt hiervoor samen met 
partners een programma samen. Jouw reportage 
wordt in een columbus-editie in 2016 geplaatst. 
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 columbustravel.nl/community

mexico

op columbustravel.nl zie je nu in één 
oogopslag grote foto’s van de door  
jou gekozen bestemming, plus de bij-
behorende tip. het is nu nog makkelijker 
om je te laten inspireren door de meer dan 
500.000 foto’s en tips over alle bestem-
mingen ter wereld. 

upload jouw foto’s & tips via

Win een  
reis naar 

Word jij onze nieuwe Reisreporter van het jaar?

Beschikbaar gesteld door hoofdsponsor partner


