
FOTOSPELLETJES

VOOR OP VAKANTIE
(STIEKEM THUIS DOEN MAG NATUURLIJK OOK!)



WELKOM BIJ 
FOTOSPELLETJES!
Dit boekje heb ik gemaakt omdat ik 

1. vind dat er een behoorlijk tekort is aan vrolijkheid;

2. geloof dat hoe meer je durft te spelen, hoe beter en sneller je 
leert;

3. er zelf ongelooflijk blij van werd.

In dit boekje vind je tien speelse fotografie activiteiten. Je 
kunt ze prima alleen doen, maar met andere grote of kleine(re) 
mensen is het ook behoorlijk leuk.

Het maakt helemaal niet uit met wat voor camera je fotografeert 
of hoe ervaren je bent als fotograaf - je kunt met deze spelletjes 
altijd aan de slag. Dit boekje gaat namelijk vooral over plezier 
hebben in het kijken. Over spelend ontdekken. 
Elk spel laat je anders kijken en fotograferen - en geeft soms 
ook nog creatieve tips om met je gemaakte foto’s aan de slag te 
gaan.  

De meeste spelletjes kun je in 20 minuten doen - andere kun 
je weer over een hele dag, of zelfs over een hele vakantie 
uitsmeren. 

Aan het eind van elk spel heb je een mooie serie foto’s, 
een bredere blik en een blij hoofd. 

Het boekje is bedoeld voor op vakantie - maar spelen 
kan natuurlijk altijd. Voel je dus vrij om er thuis - al dan 
niet tijdens je ‘staycation’ mee aan de slag te gaan.

Ik wens je enorm veel pret!

Vrolijke groet,

Else

P.S. Wil jij je gemaakte foto’s delen? Gebruik dan de 
hashtag #fotospelen.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand 
of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, 
opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de auteur.
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1 - FOTOTIKKERTJE
Dit is een associatiespel. Je kunt het in je eentje doen, maar ook 
met 2, 3, 4 of nog meer mensen. 

Het werkt als volgt:

Je begint met een bronfoto. Dat kan een foto zijn die je zelf hebt 
gemaakt, maar ook bijvoorbeeld iets uit een reisfolder of een 
ansichtkaart. 

Vervolgens maakt iedereen een foto die daarop geïnspireerd is. 
De enige regel daarbij is dat het behoorlijk duidelijk moet zijn 
hoe de foto’s met elkaar te maken hebben. 

Uit die foto’s kies je weer een nieuwe bronfoto, en zo associeer 
je door. 

Aan het eind van het spel heb je een mooie reeks foto’s die via 
een keten van betekenissen met elkaar verbonden zijn. Leuk om 
te bewaren en in een boekje af te drukken na je vakantie!

Je kunt bijvoorbeeld dit soort reeksen krijgen:

Blokhut - boom - vuur - BBQ - bier - slaapzak

of

Croissant - koffie - bar - man met snor - drogisterij -  
pleisters - grind
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2 - BLAADJES VERZAMELEN
Misschien dat je vroeger blaadjes verzamelde om ze thuis 
te drogen tussen de bladeren van een telefoonboek, en 
ze vervolgens in te plakken in een mooi boekje. Liefst met 
vloeipapier. 

Maar dat kan natuurlijk ook met je camera!

Maak een dag lang (of, als je nogal goed kunt focussen, je 
hele vakantie) foto’s van alle blaadjes die je tegenkomt. En 
daarbij hoef je je niet te beperken tot groene blaadjes. Alles 
telt: papier, dienblaadjes, bloemblaadjes, etc. 

Verzamel aan het eind van de dag of als je weer thuis bent 
je blaadjes in een mooie collage en druk die af. Zo heb je je 
eigen souvenir gecreëerd!

Of, nog leuker, druk je blaadjes eerst allemaal los af en maak 
er dan een mooie collage van door ze op een groot stuk 
karton te plakken. Als je dat leuk vindt kun je zelfs nog een 
boom tekenen om ze in te hangen.
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3 - VORMEN JACHT
Dit is ideaal met kinderen (of volwassen) die zich snel 
vervelen. Ga op vormenjacht! Kies een vorm, bijvoorbeeld 
een cirkel of een vierkant. Draag iedereen op om zoveel 
mogelijk vormen te vangen met de camera. 

Je kunt er zelfs een wedstrijdje van maken door te kijken 
wie er binnen 20 minuten de meeste cirkels weet te spotten. 
Zorg dan wel voor een toffe prijs (ook als je dit in je eentje 
doet). 

Dit is een erg aanstekelijk spel (voor je het weet rent iedereen 
rond om vormen te vangen), maar ook nog enorm goed voor 
je creativiteit. Als je aan de Anders Kijken Zesdaagse hebt 
meegedaan weet je al hoe leuk deze oefening is. 

Tip: kies een vorm die makkelijk te vinden is - ga dus aan zee 
niet voor een vierkant, maar voor een ellips bijvoorbeeld…
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4 -  COULEUR LOCALE
Elke plek heeft z’n eigen kleurenpalet. In badplaatsen 
meestal veel blauw en beige. In Scandinavische steden  
juist weer felle, vrolijke kleuren. 

Voor dit spel mag je de kleuren gaan vangen van jouw 
bestemming. Dat doe je door zo ver in te zoomen dat 
je nauwelijks nog details ziet op je foto, maar alleen 
kleurvlakken. 

Colour blocking dus eigenlijk. 

Maak een mooie serie van alle kleuren die volgens jou de 
plek waar je verblijft perfect weergeven. 

Verzamel ze in een collage of, minstens zo leuk, laat ze los 
afdrukken en maak er zelf een mooi kleurenmozaïek mee. 
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5 - ORNAMENTEN
Ben je in de buurt van huizen en andere bouwwerken? 
Dan kun je je blik richten op iets dat mij altijd blij maakt: 
ornamenten. Veel huizen, kantoren, kerken hebben de meest 
waanzinnige versieringen. Denk aan sierlijke hekwerken, 
mooie tegels, vrolijk gekleurde bakstenen, etc. 

Richt je camera eens een dag niet op de bouwwerken zelf 
maar op al die prachtige details. 

Als je in een oud stadscentrum zit heb je waarschijnlijk 
zoveel keus dat je je ook nog verder kunt beperken. Richt 
je dan bijvoorbeeld alleen op deuren, gevelstenen of 
uithangborden. 
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6 - DOOR DE OGEN  
VAN JE MASCOTTE
Je kent ze misschien wel, van die foto’s van poppetjes die 
de hele wereld over reizen. De ene keer staan ze naast de 
Eiffeltoren, dan weer op een heerlijk zonnig strand. 

Het is een mooie manier om het verhaal van je vakantie te 
laten zien door de ogen van een ander (lees: knuffel, barbie 
of legopoppetje). 

Maar je hoeft helemaal geen speelgoed mee te nemen op 
vakantie om dit spelletje te spelen - het gaat er vooral om 
dat je consequent bent. 

Je kunt je vakantieverhaal namelijk ook prima vertellen vanuit 
het perspectief van een paperclip (neemt ook nauwelijks 
ruimte in in je koffer). Of - als je die paperclip wel heel erg 
nietig vindt - een vrolijk washandje. 

Kies een ‘mascotte’ en zet die elke dag op de foto. Liefst 
voor een aansprekend vergezicht. Aan het eind van je 
vakantie heb je dan vanzelf een stripverhaal - je hoeft  
alleen de tekstwolkjes nog toe te voegen!
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7 - MULTIPERSPECTIEF 
(VERSCHILLENDE FOTO’S VAN 
HETZELFDE IN 1 COLLAGE)

Dit spelletje is geïnspireerd op werk van de kunstenaar  
David Hockney, die dit in de jaren ’70 deed met Polaroids.  
Hij maakte een hele serie foto’s van hetzelfde onderwerp,  
en verzamelde die vervolgens in geweldige collages. 

Doordat het perspectief telkens verandert krijg je een heel 
interessant beeld en krijg je het idee dat je het voorwerp 
van verschillende kanten kunt bekijken - terwijl het toch een 
tweedimensionaal vlak is dat je voor je neus hebt. 

Dit is erg leuk om te doen op vakantie, met mensen en 
vergezichten. En zeker ook met een groep. In dat laatste 
geval heb je wel goede WiFi nodig en een groepsleider die 
de foto’s verzamelt en er een collage van maakt. 

Begin niet te ingewikkeld: met drie foto’s van een standbeeld 
kun je al geweldige resultaten krijgen. En probeer niet alle 
foto’s hetzelfde te krijgen. Het is juist leuk als ze allemaal net 
een beetje verschillen qua belichting of witbalans.
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8 -  CIJFERS EN LETTERS
Ook weer zo’n heerlijk spelletje dat je overal en altijd  
kunt spelen. 

Maak een dag lang foto’s van alle cijfers of letters 
die je tegenkomt. Zorg dat je ze lekker beeldvullend 
fotografeert. 

Laat ze na je vakantie afdrukken en gebruik ze 
bijvoorbeeld als bijschriften in je vakantiealbum. Een 
beetje als zo’n zelf in elkaar geplakte chantage-brief in  
de film - maar dan leuk!
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9 -  WOLKEN
Word een wolkenjager! Tenzij je in de woestijn zit is er 
tijdens de vakantie vast af en toe een wolkje te zien. 

Leg de wolkenjager eed af en beloof plechtig dat je de 
hele vakantie elke coole wolk die je ziet zult vastleggen.

Fotografeer alle wolken die je opvallen, die gek zijn, leuk, 
die er om wat voor reden dan ook uit springen. 

Laat ze na je vakantie afdrukken in een wolkendagboek, 
waarbij je vertelt wat je onder die wolk deed. 

Of voeg alle afdrukken op een groot stuk karton samen 
tot een geweldig fantasie-luchtlandschap.
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10 - VROLIJKHEID
Kies iets dat je enorm vrolijk maakt. 

Bijvoorbeeld:

mannen met hoeden
taartjes
vrouwen in zwierige rokken
echtparen in unisex jassen
klassieke auto’s
glazen wijn

of wat dan ook maar jouw vrolijkheids-spier kietelt. 

Ga als een soort Sherlock Holmes speuren naar deze 
vrolijkmakers en leg ze vast. Probeer als het mensen zijn 
ook nog een praatje aan te knopen - altijd leuk. 

Verzamel je vrolijke foto’s in een vrolijk dagboek voor 
donkere dagen. 
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HEEL VEEL PLEZIER MET DE 
FOTOSPELLETJES EN EEN 

HELE FIJNE VAKANTIE

VERDER SPELEN? SCHRIJF JE IN VOOR 
ANDERS KIJKEN IN ZES DAGEN

KLIK OP DE LINK:
WWW.ELSEKRAMER.NL

www.elsekramer.nl

