
1. Begin bij de basis

Leer je eigen camera kennen, lees de handleiding (jawel) en experimenteer met de 

instellingen. Leer welke instellingen het meest bruikbaar zijn voor jouw type fotografie 

zodat als het moment zich voordoet je zonder nadenken de juiste instelling kunt kiezen om 

het moment vast te leggen. Dit betekent ook dat je moet leren om handmatig met je 

camera te werken om het beste uit de camera te halen. Je hoeft niet meteen in het diepe, 

je kunt de volgende stappen gebruiken om naar volledig handmatig werken met je camera 

toe te werken.

Haal je camera van de volledig automatische stand af, absolute beginners kunnen met de 

motiefprogramma’s beginnen. Dit zijn de knopjes op je camera met het icoontje van het 

landschap, gezicht, sporter, etc. Hierin staan een aantal voorgeprogrammeerde standen 

waarmee je de camera in ieder geval al meer vertelt over je bedoelingen dan in de 

automatische stand. Kies je voor landschap dan geeft de camera de voorkeur aan hogere 

diafragma waarden voor meer scherptediepte, kies je voor de sporter dan kiest de camera 

voor hogere sluitertijden om de beweging scherp vast te leggen, etc. Dit is vooral handig 

als je nog moet leren composities te maken die werken en je niet teveel bezig wilt houden 

met de technische instellingen.

Volgende stap is te werken met een voorkeur stand zoals Av (diafragma voorkeur) of Tv 

(sluitertijd voorkeur). Kies je eigen diafragma, de camera zoekt er de correcte sluitertijd bij, 

die je vervolgens met de belichtingscompensatie van je camera ook weer kunt bijstellen. 

Hiermee heb je al veel meer creatieve controle. Kijk in deze semi automatische standen 

wat de camera doet, welke instellingen worden gebruikt in specifieke omstandigheden. Op 

het moment dat je dit overzichtelijk hebt, kun je toewerken naar het volledig handmatig 

werken met de camera. Je zult steeds vaker gaan merken dat de camera de lichtmeting 

niet in alle omstandigheden altijd correct uitvoert, op den duur leer je inschatten welke 

correcties nodig zijn om toch een goed belichte foto te krijgen die aansluit op jouw visie 

van de scène.

Je zit niet vast in de handmatige stand als je er eenmaal mee hebt leren omgaan, 

sommige omstandigheden vereisen snelle reacties en juist daarvoor werken de voorkeur 

standen weer uitstekend. Het gaat er om dat je opties voor jezelf creëert en leert omgaan 

met je camera om het maximale er uit te halen.



2. Neem veel foto’s

Veruit de beste manier om beter te worden in compositie en camerabeheersing is door het 

nemen van veel foto’s. Ik merkte dat ik met sprongen vooruit ging op het moment dat ik 

meer dan 10.000 foto’s per jaar ging maken. Dit aantal betekent dat je minimaal een 

dagdeel per week aan het fotograferen bent, hierdoor krijg je een regelmaat in het 

fotograferen en zul je merken dat het steeds makkelijker wordt de 

juiste belichting en compositie te bepalen. Hierdoor heb je meer tijd over om te 

experimenteren. Voor de kosten hoef je het ook niet te laten, met digitale fotografie is een 

extra foto nemen zo goed als gratis.

Digitale fotografie stelt je daarbij ook nog eens in staat om veel sneller te leren. Meestal 

heb je vlak na het moment van opname nog steeds de kans om je foto te bekijken, 

correcties te maken en de foto opnieuw te nemen. Experimenteren met instellingen, veel 

verschillende hoeken uitproberen en direct het resultaat kunnen bekijken op de LCD, 

ideaal voor het leerproces. Maar probeer ook weer niet te veel op de LCD te kijken, je kunt 

daardoor net een mooi moment missen.

Op den duur zul je gaan merken dat je je omgeving veel meer in je op gaat nemen, dingen 

gaat zien waar niet-fotograferende mensen makkelijk aan voorbij lopen en als normaal 

zien. Je ziet gezichten en uitdrukkingen, samenspel van lijnen of patronen, mooie 

lichtvallen, grappige tegenstellingen, etc. Dingen die er elke dag zijn, die je overal kunt 

tegenkomen, je moet je er alleen voor openstellen en ‘het zien’. Ondanks dat ik al ruim 3,5 

jaar hetzelfde traject afleg met bus, trein en tram blijf ik toch de omgeving in mij opnemen, 

zie de dagelijkse veranderingen en nieuwe mogelijkheden.

3. Neem je camera overal mee naar toe

Hieruit volgt het advies om je camera overal mee naar toe te nemen en zo gereed als 

mogelijk te houden. Misschien gebruik je hem vervolgens de hele dag niet, maar hoe vaak 

komt het niet voor dat je van en naar je werk/school/supermarkt een mooie lichtval ziet, 

een interessant onderwerp of een bijzondere gebeurtenis en je voor je hoofd moet slaan 

omdat je geen camera bij je hebt. Ik kan zo drie momenten opnoemen in 2008 van foto’s 

die ik hierdoor heb gemist. Je moet geluk hebben om 

de mooie momenten te vinden, je kunt het geluk een handje helpen door overal je camera 

bij je te hebben.



Daarom heb ik besloten te investeren in een fotorugzak waarin ik zowel mijn camera als 

laptop mee kan nemen. Met twee lenzen en een spiegelreflexcamera op pad voegt niet 

zoveel gewicht toe dat het ongemakkelijk wordt en zo heb je toch de kans die mooie 

momenten te pakken. Je kunt ook denken aan het aanschaffen van een compactcamera. 

Deze neemt minder ruimte in dan een spiegelreflexcamera waardoor je die makkelijker in 

je jaszak of broekzak kunt houden voor die momenten waarop je hem nodig hebt.

4. Oefen met compositie, overal en altijd

Ondanks dat ik dit wel adviseer hebben de meeste mensen toch niet elke dag een camera 

bij zich, zeker niet zo’n zware en logge spiegelreflexcamera. Dit komt vaak praktisch niet 

uit. Toch hoeft dat je niet tegen te houden om te oefenen met het maken van composities. 

Je kunt dit namelijk ook heel goed in je hoofd doen. Je kunt proberen te bedenken hoe je 

het beste zo’n moment kunt vastleggen en hoe dit er dan komt uit te zien als 2D plaatje.

Ik vergelijk het vaak met het halen van een rijbewijs. Als je gewend bent tot je achttiende je 

hele leven te fietsen en op deze snelheid naar het verkeer te kijken moet je je blikveld 

verruimen als je rijles neemt. De instructeur legt de nadruk op het verder weg kijken door 

de hogere snelheid van een auto. Na enkele rijlessen ga je dit automatisch op je fiets ook 

toepassen, je gaat verder weg kijken om het verkeer in te schatten. Hetzelfde geldt 

eigenlijk ook voor fotograferen. Als je je camera niet bij je hebt kun je toch composities 

maken en nadenken over belichting op het moment dat een onderwerp zich aandient. Zo 

ben ik eigenlijk de hele tijd.
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