
HOE BEOORDEEL  
JE JE EIGEN FOTO’S

A QUICK GUIDE



Natuurlijk leer je het meeste over fotografie door 
door vaak en veel foto’s te maken. Dat is de 
eerste stap. 

Maar je kunt ook enorm veel leren door vervolgens 
naar je foto’s te kijken en je af te vragen of je 
tevreden bent over het resultaat. 

Hoe doe je dat nu eigenlijk en waar moet je op 
letten? 

En hoe bepaal je of je tevreden bent over een foto 
-  zeker als je net begint?

Dat lees je in dit boekje!

H O E  B E O O R D E E L  J E 
J E  E I G E N  F O T O ’ S



Kijk eerst eens naar de belichting. 

Zijn er stukken in je foto die helemaal wit zijn, 
waarop geen enkel detail meer te zien is? Dan zijn 
ze overbelicht. 

Als dat niet je bedoeling was zul je de belichting 
naar beneden moeten bijstellen, bijvoorbeeld door 
de sluitertijd korter te maken of je diafragma naar 
beneden te stellen.

Zijn er stukken die helemaal zwart zijn? Dan geldt 
het omgekeerde: deze delen zijn onderbelicht. 
Je hebt een langere sluitertijd nodig of een lager 
diafragma getal. 



Kijk vervolgens naar de scherpte.  
Zijn de details in je foto scherp? 

Dat hoeft niet per se alles je foto te zijn, maar 
wel datgene in je beeldvlak wat ertoe doet. 

Als dat niet zo is heb je gefotografeerd 
met een te lange sluitertijd of een te laag 
diafragma getal. 

Dat kun je aanpassen door aan de  
knoppen te draaien. Kies bijvoobeeld een 
kortere sluitertijd, hoger diafragma getal, 
hogere ISO-waarde. 

Wat ook kan helpen: stabiliseer je  
camera door m’ op een statief of  
een stevige ondergrond te zetten.



Soms kun je juist op zoek zijn naar 
onscherpte. Bijvoorbeeld om een beweging 
te benadrukken. Dat is het geval in de foto 
hiernaast. 

Fixeer dus niet teveel op ‘scherp, scherp 
scherp’. Scherpte per se is niet zaligmakend. 
Controle over scherpte wel.  

Als je alle technische zaken hebt afgevinkt  
kun je gaan kijken naar compositie. 

Hoe valt je onderwerp binnen het kader?  
Had je beter iets meer in - of uit kunnen 
zoomen? Je onderwerp iets meer naar links/
rechts of beneden/boven kunnen plaatsen. 



Is je foto een plat vlak? Of heb je  
diepteverwerking door bijv. weglopende lijnen?

En dan natuurlijk de belangrijkste vraag:  

Helpt de foto jou om te laten  
zien wat je wilde laten zien? 

Als dat laatste het geval is: 10 punten!

Zo niet, dan is er werk aan de winkel. 

Maar wanhoop niet - dat laatste moet je meer zien  
als heilige graal om na te streven dan als iets dat je  
binnen een half uur lukt. Lekker veel oefenen dus. 

Terug kijken naar je gemaakte foto’s. 
Leren. 
En steeds beter worden. 

Veel succes!

Else



MEER INSPIRATIE, 
GRATIS CURSUSSEN,  

EN FOTO TIPS?

KIJK OP
WWW.ELSEKRAMER.NL


