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INLEIDING
Over dit eBook: 
 
Sinds ik twee en een half jaar
geleden met fotografie ben
begonnen, heb ik verschillende
dingen geleerd die ik vandaag met
je wil delen. Deze lessen hebben me
rijker gemaakt en ik hoop dat je ze
met de camera ook verfrissend en
inspirerend zult vinden tijdens je
reis.  
 
Jeroen Smidtman 
 
P.S. Het ebook mag je weggeven!.
De teksten mag je niet kopieeren! 
 



1. Doe nooit aan fotografie om een   

rockster te worden. 

2. Geniet van wat je fotografeert. 

3. Bereid je goed voor op je opnames,

realiseer je dat je batterij niet opgeladen

is wanneer je aan het voorbereiden bent

voor die zonsopgang, shoot is te laat! 

4. Neem altijd een warm kledingstuk

mee dat je misschien niet nodig hebt 
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5. Let op je gedachten en emoties terwijl

je aan het fotograferen bent 

6. Stel doelen die je kunt bereiken 

7. Schrijf tips over fotografie, want

schrijven is ook leren. (Net als ik) 

8. Ga nooit fotograferen zonder een

statief 

9. Wees blij met de kleine successen 

10. Bouw relaties op met potentiële

foto-vrienden 
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11. Let eerst op de plek die je wilt

fotograferen met je hart ... en vervolgens

met de camera 

12. Blijf altijd kalm 

13. Weet dat je de neiging hebt jezelf te

overschatten 

14. Perspectief is de moordenaar 

15. Wijd jezelf toe aan fotografie, maar

verbaas jezelf nooit te veel 

16. Neem deel aan een

fotografiegemeenschap 
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17. Houd je camera schoon 

18. Vergelijk jezelf nooit met anderen in

een betere of slechtere context 

19. Vind je eigen stijl van fotografie 

20. Probeer meer te componeren en

minder op de sluiterknop te drukken 

21. Zoek uit en leer kritiek te accepteren

op je afbeeldingen 

22. Doe iets anders om creativiteit te

herstellen 
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Tip doe de online cursus
"digitale fotografie" Dit heb ik

ook gedaan en is echt een
aanrader... 

 
Klik hier om meer te lezen.
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23. Laat je inspireren door het werk van

andere fotografen 

24. Kritiek eerlijk maar respectvol 

25. Krijg feedback van je partner 

26. Kopieer de stijl van een andere

fotograaf niet 

27. Wees moedig 

28. Zorg voor de gulden snede 

29. 10mm rocks! 

30. Maak zelfportretten 
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31. Lees boeken over fotografie 

32. Om een   landschapsfoto de extra

boost te geven, een persoon te

integreren (misschien jezelf) 

33. Elke opnamesituatie is anders dan

je verwacht 

34. Let op s-curves en lijnen 

35. Fotografeer altijd in RAW 
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36. Houd je sensor schoon, zodat je

wat werk kunt besparen door je

afbeelding in de postproductie op te

schonen 

37. Ontdek de dingen waarvan je

denkt dat ze mooi zijn. 

38. Het kost tijd om een   goede

fotograaf te worden 

39. De beste apparatuur is dat wat je

nu hebt 

40. Je kunt niet alles fotograferen 

 

 

 

100 DINGEN 
DIE IK HEB 

GELEERD 
OVER 

FOTOGRAFIE 

11

https://fotografievoorbeginners.nl/


FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS

41. Breek bewust de fotografieregels,

maar niet je camera  

42. Let op de verschillende manier

waarop licht valt op verschillende

delen van je scene 

43. Het oog beweegt naar het punt van

contrast 

44. Wolken verhogen de atmosfeer

van een landschap 

45. Start een fotoblog (net als ik) 

46.   Accepteer lof en zeg "dank je wel" 

 

 

 

100 DINGEN 
DIE IK HEB 

GELEERD 
OVER 

FOTOGRAFIE 

12

https://fotografievoorbeginners.nl/


FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS

47. 'Nice Shot' is geen erg nuttige

opmerking om te schrijven 

48. 'Verbazingwekkend!' Is ook niet

nuttig. Probeer specifiek te

beschrijven wat je wel of niet leuk

vindt aan een afbeelding. 

49. Jij bent niet je camera 

50. Stel een vraag aan het einde van je

reactie op een foto om een   ping-pong

gesprek met de fotograaf te krijgen 
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51. Voer regelmatig een beoordeling

uit van je archieven, hoe langer je

fotografeert - hoe meer diamanten er

verborgen zijn 

52. Maak altijd duidelijk wat de

eyecatcher (focuspunt) in je afbeelding

zal zijn 

53. Geen enkel beeld is beter dan een

slecht beeld 

54. Iedereen moet klein beginnen 

55. Je mening over fotografie is

belangrijk! 
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56. Laat een grappige maar

doordachte opmerking achter 

57. Praat over je ervaringen met je

foto-vrienden 

58. Beperk je foto tot de inhoud 

59. Neem deel aan fotowedstrijden 

60. Nabewerking = Optimalisatie van

je afbeelding voor het beste resultaat 

61. Maak zo vaak mogelijk belichting

latitudes  
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62. Gebruik photomatix zo weinig

mogelijk, HDR's hebben altijd een

synthetische smaak 

63. Onthoud altijd wat je naar

fotografie bracht 

64. Fotografeer nooit iemand die niet

gefotografeerd wil worden - vraag

toestemming 

65. Draai altijd rond, soms is het betere

beeld achter je 

66. Het is wie er achter de camera zit,

niet de camera 
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67. Fouten zijn toegestaan! Hoe meer

fouten je maakt, hoe meer je leert! 

68. Als je een idee hebt en meteen

denkt: Nee, dit gaat niet werken - doe

het toch maar. Bij twijfel - altijd doen. 

69. Begrijp en kijk naar je

histogrammen tijdens het

fotograferen. Het levert zeer

belangrijke informatie over je

afbeelding op 
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70. Leer je camera kennen omdat het 's

nachts zoeken op de menuknop tijd is

die je niet wilt verspillen 

71. Maak zo vaak mogelijk foto's 

72. Geloof in jezelf 

73. Wees niet bang om vies te worden 

74. Let op de kwaliteit van je imago 

75. Je foto's zijn een persoonlijke kaart

van je psyche 
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77. Wees dankbaar voor lange en

attente opmerkingen over je

afbeeldingen 

78. Vertrouw nooit op je LCD-scherm.

Normaal gesproken is het helderder en

scherper dan het originele beeld. 

79. Zorg voor voldoende schijfruimte,

want het is goedkoop en je hebt het

nodig. 
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80. Leer genieten van prachtige

momenten wanneer je geen camera bij

je hebt. 

81. Kom altijd minstens een half uur

eerder vóór zonsopgang /

zonsondergang aan, het haastig

componeren is een slechte zaak. 

82. Probeer je mentale en fysieke

grenzen te vergroten. Neemt wat extra

foto's als je denkt "het is genoeg" 
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83. Besteed aandacht aan structuren

in de lucht en wacht tot ze in

structuren op de voorgrond passen 

84. Bezoek zo vaak mogelijk dezelfde

locatie. Licht toont nooit dezelfde berg. 

85. Druk je afbeeldingen in groot

formaat af. Je zult het geweldig vinden. 

86. Kalibreer je monitor. Werken met

een monitor die niet klopt, is alsof je

samen bent met iemand die je niet

kunt vertrouwen. Het eindigt altijd

slecht 
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87. Denk niet na over wat anderen

over je imago zeggen. Als je het leuk

vindt, is het de moeite waard om te

publiceren. 

88. Nooit verwijten naar jezelf richten.

Leer van je fouten en kijk vooruit, niet

achteruit. 

89. Vecht tegen je luiheid! Creativiteit

komt na discipline. 

 

 

 

 

 

100 DINGEN 
DIE IK HEB 

GELEERD 
OVER 

FOTOGRAFIE 

22

https://fotografievoorbeginners.nl/


FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS

90. Stel jezelf de vraag: Wat wil je

uitdrukken in je afbeeldingen? 

91. Probeer altijd buiten de kaders te

denken, nieuwe ideeën te verzamelen

over foto's die je zou kunnen doen en

jezelf af te vragen: waarom niet? 

92. Zoek een mentor. 

93. Fotografie is nooit tijdverspilling. 
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94. Elke gemeenschap heeft zijn

nadelen. Laat het niet uit een

emotionele reactie. 

95. Er zullen altijd mensen zijn die het

niet leuk zullen vinden wat je doet. 

96. Henri Cartier-Bresson had gelijk

toen hij zei: "Uw eerste 10.000 foto's

zijn uw ergste." 

97. Een betere camera garandeert

geen betere beelden 
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98. Houd altijd rekening met

afdrukken wanneer u uw foto's

nabewerkt. 

99. Fotografie is eerlijk: je wint

publiciteit met de kwaliteit van je

afbeeldingen. Tenzij de afbeeldingen

worden gestolen, is er geen manier om

jezelf hoger te vals spelen. 

100. Schrijf een 100 dingen lijst 
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