
Foto's maken met je smartphone is niet de moeilijkste opgave ter wereld, maar soms is het wat

proberen voor je tevreden bent van jouw smartphone-foto.

Met deze tips kom je sneller tot een goed resultaat:

Fotografeer bij daglicht

Daglicht is het beste licht. Als het te donker wordt, dan zullen je foto’s er snel korrelig uitzien. De

foto lijkt daardoor minder scherp.

Als je goed kijkt, dan zie je dat bij deze foto van Amber van wtFOCK die korrel goed zichtbaar is.
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HOE MAAK IK EEN GOEDE FOTO MET MIJN

SMARTPHONE?

https://www.instagram.com/p/B48GkQ9HMs4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


Party time! 

A post shared by Amber Snoeckx (@_amberxje) on Nov 16, …

Met flits dan maar? Ook dat doe je beter niet, want dat flits je alle schaduw weg en dan krijg je

een heel vlak beeld.

Met kunstlicht (zoals jouw bureaulamp) is het iets gemakkelijker om een goede foto te trekken, al

is het soms wel even zoeken.

Dus maak het jezelf gemakkelijk en maak je smartphone-foto bij daglicht.

Zoek een goede compositie

De compositie van jouw foto maakt kijkers duidelijk waar je de nadruk op wil leggen en geeft een

bepaalde sfeer aan de foto.

3 dingen waar je op kan letten:

1. Symmetrie

Een symmetrisch beeld schept rust, want alle elementen in de foto zijn in evenwicht.

Deze foto van Zoë van wtFOCK bijvoorbeeld:
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Fijne feestdagen! 
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A post shared by Zoë L (@zoeloockx) on Dec 19, 2019 at 2:4…

2. Regel van derden

Ook deze regel zorgt voor evenwichtige, harmonische foto’s.

Verdeel het beeld van jouw smartphone zowel verticaal als horizontaal in 3 gelijke delen.

Zorg er dan voor dat je het onderwerp waar je de nadruk op wil leggen op de snijlijnen plaatst.

Maak je een portretfoto? Dan zijn de ogen het onderwerp waar je de nadruk op wil hebben.

Jana van wtFOCK doet dat met deze foto uitstekend:

https://www.instagram.com/zoeloockx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


(c) Sputnik Media. Bekijk de originele foto

Veel smartphone-camera’s helpen je met de regel van derden door referentielijnen aan je beeld

toe te voegen.

Bij sommige toestellen moet je dat eerst inschakelen voordat ze zichtbaar zijn.

3. Diagonale lijnen

Wil je een levendige en dynamische foto? Zorg dan voor diagonale lijnen in je beeld.

https://www.instagram.com/p/B495kViHySU/


Zoals bij deze foto van Kato van wtFOCK, waar je een sterke diagonale lijn van linksboven naar

rechtsonder ziet.

Merk je ook waar ze haar ogen plaatst in dit beeld? Juist ja, perfect volgens de regel van derden.
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Oh, hi! 

A post shared by Kato Fransen (@kato.fransen) on Aug 3, 20…

Kijkrichting

Kijk je recht in de lens, dan maak je met jouw foto als het ware oogcontact met de toeschouwer.

Dat maakt de foto intenser.

Kies je ervoor om niet recht in de lens te kijken? Laat dan wat ruimte in de kijkrichting van jouw

foto. Dat geeft rust. Bovendien ziet de toeschouwer nu ook wat jij ziet.

In deze foto past Robbe van wtFOCK de techniek perfect toe:

https://www.instagram.com/p/CDa5y2rp3y9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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https://www.instagram.com/p/B8bnMiLnytf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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Hangoudere

A post shared by @ sterkerdanijzer on Feb 11, 2020 at 7:21…

Poseren

Juist, je wil er niet als een zak patatten uitzien als je een foto van jezelf online zwiert.

Basistips voor een goede pose? Recht je rug, zorg voor ruimte tussen armen en lichaam en boots

de emotie na die je in je beeld wil zien.

Maar dan zijn er nog veel opties. Hou rekening met deze tips:

Foto's bewerken?

Wil je kleur, contrast of helderheid aanpassen? Of filters uitproberen? Zie hier de beste tips om

foto's te bewerken.

Zoek inspiratie op Instagram: welke poses van anderen vind je leuk? En waar voel je je zelf

goed bij?

•

Experimenteer en probeer tot je tevreden bent.•

Wissel af: doe vooral niet bij elke foto hetzelfde.•
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