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H O E  H A A L  J E  Z O V E E L 
M O G E L I J K  U I T  D E Z E 
C U R S U S ?
Heel eenvoudig. Door te doen. Te maken. Ik ga je allemaal 
handige dingen leren, maar die zullen alleen beklijven en 
effect hebben als jij gaat oefenen. 

Daarbij kunnen er twee dingen in de weg zitten: tijd en 
perfectionisme. 

Dat eerste kun je oplossen door de tijd die je aan deze 
cursus besteedt in kleine(re) stukjes te hakken. Je kunt 
beter elke dag 15 minuten oefenen dan één keer per 
week een uur. En die kleine stukjes kun je er makkelijker 
bijsnoepen dan die grote.

Dan perfectionisme. Het zo goed mogelijk willen doen. 
Dat is heel lovenswaardig, maar heeft geen plaats in deze 
cursus. Je bent hier om te leren door te doen. Door te 
experimenteren, uit te proberen, te klooien. Geef jezelf dus 
die ruimte - dan zul je veel sneller vooruitgang boeken.
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T I P  1  B E G I N / VA S T H O U D E N
Bij mij is het de sapcentrifuge. Bij een ander miss-
chien een hogedrukspuit of dompelpomp. Maar bij 
iedereen is wel een duur apparaat in huis. Een duur 
apparaat dat je niet gebruikt. 

Dat voelt niet fijn.

Gelukkig kun je hier iets aan doen. Bijvoorbeeld je dure 
ding aan iemand anders geven of op Marktplaats zetten. 
Zo is het mijn broodbakmachine vergaan. Daar bakt ie-
mand anders nu heel blij brood mee.

Je kunt ook je dure ding alsnog gaan gebruiken. 

Met dat laatste ga ik in deze lessen helpen als jouw dure 
ding een digitale spiegelreflexcamera is.

Goed. Als jouw dure ding inderdaad een digitale 
spiegelreflex of - in goed Engels - DLSR is dan is er vast 
een goede reden om ‘m niet te gebruiken. 
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1. Geen tijd.
2. Geen geweldige lenzen.
3. Geen leuke tas om ‘m in te doen.
4. Geen mooie dingen om te fotograferen.
5. Geen idee hoe je ‘m nou echt moet gebruiken.

De eerste drie moet je zelf oplossen. Als je last heb van 
nummer vier adviseer ik deze cursus als remedie. Maar 
met nummer vijf kan en ga ik je de komende tijd helpen. 

Om te beginnen is het belangrijk om je te realiseren dat 
een DSLR oneindig veel complexer is dan een smart-
phone of compact camera. Het aantal mogelijke instel-
lingen is duizelingwekkend groot. Dus als je het niet 
meteen door hebt wordt dan niet boos of verdrietig. Het 
is een heel gaaf ding dat heel veel kan én het kost tijd 
om ermee om te leren gaan. Geef jezelf die tijd. 

Dan punt twee. De handleiding. Leg je neer bij het feit 
dat je die niet gaat lezen. Sterker nog, dat gaat je toch 
niet helpen. Want als je vandaag keurig de handleiding 
leest zonder alles dat erin staat ook meteen in de prak-
tijk te brengen ben je morgen alweer vergeten wat erin 
staat. Laat het los. 
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Ok. Je hoeft het niet meteen te kunnen. En je hoeft de 
handleiding niet te lezen. Wat moet je dan wel?

Oefenen. Slim oefenen. Dat geldt overigens voor alles 
waar je beter in wilt worden - maar dat terzijde. 

Wat is slim oefenen?

1. Je fouten niet te vaak herhalen. Liefst helemaal 
niet - maar vergissen is menselijk. Als je merkt dat 
iets niet werkt ga dan niet eindeloos hetzelfde zitten 
doen in de hoop dat het vanzelf beter wordt. Die kans 
is nogal klein.

2. Zorgen dat het leuk blijft. Door op een manier te 
oefenen waar je blij van wordt. En waarbij je telkens 
kleine stapjes vooruit zet. 

3. Jezelf blijven uitdagen zodat je ook daadwerkelijk 
verder komt.

Tot zover de gratis levenslessen. Hoe pas je dit nu toe 
op je spiegelreflex? Vandaag beginnen we met iets 
dat belachelijk eenvoudig lijkt. 
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Vasthouden.
Vasthouden??? Ja. Vasthouden. Je wilt dat de 
camera gaat voelen als een verlengstuk van je 
lichaam. Heel natuurlijk en intuitief. Zodat jij al je 
energie kunt steken in het maken van goede foto’s. 

Hoe houd jij je camera vast? Hoe ligt ‘ie in je handen? 
(mocht je dit boekje lezen omdat je binnenkort een 
DSLR gaat kopen? dan is dit een heel belangrijk crit-
erium waar je nieuwe camera aan moet voldoen - hij 
moet goed voelen).

Ga voelen. 
Begin met alleen de body (je camera zonder lens - 
zorg dat er wel een dop op zit anders kun je ‘m straks 
weggooien). Pak ‘m op. Doe je ogen dicht. Hoe

voelt dat? Waar ligt het zwaartepunt? Hoe moet je ‘m 
vasthouden om de goede balans te vinden?
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Zet nu je favoriete lens op je camera. 
Wat doet dat met de balans? Hoe kun je ‘m op een 
prettig gecontroleerde maar niet verkrampte manier 
vasthouden?

Ga staan. 
Zorg dat je je camera niet krampachtig vastklemt 
- dan gaan je handen juist trillen. Voel waar het bal-
anspunt ligt en hoe je je handen moet houden om de 
camera zonder al teveel moeite rechtop de houden. 
Breng nu de zoeker naar je oog. 

Check je houding. 
Zweven je ellebogen in de lucht? Dat maakt het een 
stuk lastiger om je camera te stabiliseren. Zorg dat je 
ze zo dicht mogelijk bij je lichaam houdt. 

Adem in. Adem uit. 
Adem weer in. Maak een foto. 

Je adem kan je helpen met het stabiliseren van je 
camera. Door af te drukken tussen twee ademhalin-
gen in. Adem in - klik - adem uit. 



Oefenopdracht voor vandaag:

Regel een stuk fruit en iets waarop je het kunt leggen. 

1. Ga staan. Voel weer goed hoe je je camera 
vasthoudt. Fotografeer het stuk fruit en let op je 
ademhaling. 

2. Ga op een stoel zitten. Doe hetzelfde. 

3. Ga indien mogelijk op je knieen zitten. Fotografeer 
weer je stuk fruit. 

4. Ga op je tenen staan. Maak nog een foto. 

Herhaal uit verschillende hoeken, totdat je geen 
fruit meer kunt zien, spierpijn krijgt, of echt wel 
weet hoe je je camera zo kunt vasthouden dat het 
heel natuurlijk wordt. 

Gedaan? Hulde!

Rust uit, en verheug je op de volgende opdracht.
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W I L  J E  ( N O G )
B E T E R  L E R E N 

F O T O G R A F E R E N ?

SCHRIJF JE IN VOOR 

LESSEN IN LICHT

Kijk op 
www.elsekramer.nl


