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Voorwoord 
Dit boek gaat over het fotograferen van kinderen van alle 

leeftijden. Van baby tot dreumes, van peuter tot kleuter, van tiener 

tot puber. Heb je zelf kinderen, word je binnenkort vader of 

moeder, opa of oma, oom of tante? Als je wilt weten hoe je 

pakkende en sprankelende kinderfoto’s maakt, is dit het juiste 

boek voor jou. Ook als fotograferen je hobby is, je misschien zelfs 

probeert er je beroep van te maken, heb je veel aan de technieken 

en tips uit dit boek. 

Bij het fotograferen van kinderen komen heel andere dingen om de hoek 

kijken dan wanneer je foto’s van volwassenen maakt, vakantiefoto’s 

schiet, of eropuit trekt voor natuurfoto’s. In dit boek laat ik je daarom zien 

waar je speciaal bij het maken van kinderfoto’s op moet letten. Ik geef veel 

tips en aanwijzingen en ook vertel ik je waar het vaak fout gaat, want daar 

valt veel van te leren. Want waarom zijn foto’s soms onscherp, komen ze 

een beetje saai of afstandelijk over, is alleen een silhouet van kinderen te 

zien, is het gezicht te flets, of hebben de ogen een onnatuurlijk rode kleur. 

Als je weet waar je op moet letten, valt dit allemaal prima te voorkomen 

en maak je in een handomdraai schitterende kinderfoto’s. 

Kinderen groeien razendsnel op en maken lichamelijk, geestelijk en 

emotioneel een enorme ontwikkeling door. Je staat er niet zo snel bij stil, 

maar voor een pasgeborene is elke nieuwe dag een wereld van verschil. 
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Een kind dat twee jaar wordt, is daarmee dubbel zo oud als toen het één 

werd. Terwijl er voor ons, bijna ongemerkt, gewoon weer een jaartje bij 

komt. Er gebeurt ontzettend veel in pakweg de eerste tien levensjaren. Als 

je niet vastlegt wat je ziet en meemaakt, zul je veel uit deze periode 

vergeten. En dat is zonde. Een goede manier om al die dierbare 

herinneringen vast te houden, is door regelmatig de camera op te pakken 

en kinderfoto’s te maken. Leuk voor jezelf, maar ook voor anderen. 

Verrassend voor de kinderen om zichzelf later weer terug te zien. Ouders 

zien hoe snel hun kinderen opgroeien en veranderen. Voor grootouders is 

het een prachtige manier om hun opgroeiende kleinkinderen op de voet te 

volgen. 

Kinderen fotograferen kan best lastig zijn. Bij elke leeftijd heb je weer met 

andere dingen te maken. Jonge kinderen zijn beweeglijk en 

onvoorspelbaar. Ook zijn ze niet altijd even geduldig, of hebben ze geen 

zin om mee te werken op de momenten dat jij leuke foto’s wilt maken. Bij 

elke leeftijd is een net iets andere aanpak nodig. Fotograferen van kinderen 

is niet altijd even makkelijk, maar wel enorm leuk en verrassend om te 

doen. Elke geslaagde kinderfoto geeft veel voldoening. In dit boek besteed 

ik niet alleen aandacht aan hoe je een camera instelt en vasthoudt, maar 

aan alles wat er komt kijken bij het vastleggen van deze jonge 

fotomodellen. Het bepaalt het verschil tussen een aardige kiekje en een 

geslaagde kinderfoto. 

Om de tekst leesbaar te houden, heb ik het in dit boek vaak over het kind, 

de kinderen, of over hem en hij. Uiteraard is alles wat je leest van 

toepassing op zowel jongetjes als meisjes. Ook mag je kind vervangen 
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door kinderen, en andersom. Laten we snel aan de slag gaan. Ik wens je 

alvast veel lees-, kijk en fotografeerplezier! 
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1. Standpunt en houding 
In dit eerste hoofdstuk laat ik zien hoe je door op een aantal 

dingen te letten, met weinig inspanning al meteen leukere en 

mooiere kinderfoto’s maakt. Zonder dat je meteen alle knopjes en 

menuopties van je camera hoeft te kennen, of een diepgaande 

cursus fotografie nodig hebt. Het kan bij wijze van spreken met 

een camera die zo uit de doos komt (wel even de accu opladen 

dan). 

Standpunt 
Wie wel eens naar fotograferende mensen kijkt, ziet vaak het volgende 

gebeuren. Een kind zit leuk te spelen of doet iets opmerkelijks. Papa of 

mama ziet het, loopt erheen, houdt de camera of een smartphone met één 

hand vast en schiet even snel een plaatje. Soms met de andere hand 

nonchalant in een broekzak weggestopt, want die lijkt toch overbodig bij 

het fotograferen. Op het schermpje van het toestel lijkt het tafereel er 

inderdaad netjes en scherp op te staan, dus de camera of smartphone kan 

meteen weer opgeborgen worden. Toch kan de zojuist nonchalant gemaakt 

foto vrijwel zeker een stuk beter. Is dat ingewikkeld? Welnee, gewoon 

even op een paar dingen letten. 

Een digitaal fototoestel of een smartphone biedt veel gemak. Op het 

scherm zie je wat er in beeld komt (de compositie), je drukt de knop in en 

het resultaat is direct te zien. Ben je niet tevreden, dan doe je het gewoon 
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opnieuw. Net zo lang tot alles naar wens is. Anders dan vroeger worden 

we niet meer beperkt door een filmrolletje met slechts zesendertig 

opnamen. Op een beetje geheugenkaart passen vele honderden of zelfs 

duizenden foto’s. Ook hoeven we geen dagen of uren op het resultaat te 

wachten. 

 
Op het scherm zie je meteen het resultaat. (Foto: Olympus) 

Dat op het kleine camerascherm is te zien dat alles er wel zo’n beetje 

opstaat, wil alleen niet zeggen dat het ook een mooie, pakkende kinderfoto 

is geworden. Het kan nog steeds een ietwat saaie, alledaagse, of 

afstandelijke kiek zijn. Alleen al door met het standpunt te spelen, 

verander je een eenvoudig kiekje op een simpele manier in een betere en 

spannendere kinderfoto. 

Blijf niet staan 
Als volwassene toren je een heel stuk boven kinderen uit. Als ze leuk op 

de grond zitten te spelen, maar ook terwijl ze staan of naast je lopen. Blijf 

je tijdens het fotograferen staan, wat de meeste volwassenen helaas doen, 
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dan heb je met een flink hoogteverschil te maken. Je kunt dan niet anders 

dan de camera omlaag richten. Omdat je de kinderen dan schuin vanaf 

boven fotografeert, kijk je letterlijk op hen neer. Dat geeft niet de leukste 

foto’s. 

 
Alleen het speelgoed is goed te zien. Dat is vast niet de bedoeling. 

(1/30, f/2.8, ISO 100, 35 mm) 

Het plaatje dat je maakt komt dan al snel wat afstandelijk over. Als kijker 

ben je minder bij de kinderen en hun spel of activiteit betrokken. Waar een 

kind mee bezig is, hoe hij kijkt en welke emoties er op zijn gezicht te zien 

zijn, dat is op zo’n foto allemaal niet zo goed te zien. Als je dicht op een 

kind staat en de camera omlaag richt, zie je ook nog eens weinig tot niets 

van het gezicht. Eigenlijk zie je vooral veel van de kruin. Hoe los je dit 

op? Heel eenvoudig. Blijf niet staan, maar zak door je knieën of ga zitten. 

Kortom: zorg dat je foto’s maakt op kinderhoogte. Dat is echt een wereld 
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van verschil. 

 
Op ooghoogte maak je de leukste en beste kinderfoto’s. 

Vertekening 
Maak je staand een kinderfoto, dan is er nog iets anders om rekening mee 

te houden. De voeten van het kind bevinden zich dan namelijk veel verder 

van (de lens van) de camera af dan het hoofd. Het gevolg is dat je op de 

foto een opvallend groot hoofd ziet, met ergens ‘in de verte’ een stel korte 

beentjes en kleine voetjes. 
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Het lichaam loopt als het ware taps toe. De verhoudingen kloppen niet en 

dat staat raar. Zit jij op de grond en staat een kind vlak naast je, dan 

gebeurt hetzelfde. Alleen nu omgekeerd. Het hoofd is het verste weg, 

waardoor voeten en onderbenen onevenredig groot op de foto komen. 

 
Een voetje vlakbij de lens lijkt erg groot. 

(1/320, f/4.5, ISO 200, 28 mm) 

Het effect dat een hand, voet, of hoofd extreem groot op de foto komt, 

wordt sterker naarmate je met de camera dichter bij een kind in de buurt 

komt. De minste vertekening krijg je daarom als je iets meer afstand 

neemt. Zodra je de camera nagenoeg recht naar voren richt, zit je goed. 

Richt je de camera recht naar voren , dan bevindt elk punt van het lichaam 

zich op ongeveer dezelfde afstand van de camera. Daarmee voorkom je op 

eenvoudige wijze nare vertekening. Af en toe expres heel dicht op 

bijvoorbeeld een voetje of handje van een baby of dreumes kruipen kan 
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natuurlijk wel heel leuke en grappige foto’s opleveren. 

 
Je ziet goed het verschil in grootte tussen hand en gezicht. 

(1/25, f/2.8, ISO 400, 28 mm) 

Verplaats je in het kind 
Het is extra leuk om op je kinderfoto’s te laten zien wat ze bezighoudt. Om 

dat te doen is het belangrijk dat jij je verplaatst in hun belevingswereld. 

Het is dan wel nodig dat je de wereld vanuit hun ogen bekijkt. Dat moet je 

heel letterlijk nemen. Loop naar ze toen en zak door je knieën, ga naast ze 

zitten of ga desnoods languit op de grond liggen. Wordt onderdeel van de 

kinderwereld. Een goede richtlijn is om met je camera ongeveer op 

ooghoogte uit te komen. Dan is namelijk precies te zien wat ze doen, 

vanuit het perspectief van een kind. 
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Op ooghoogte ben je meer betrokken en zie je gezichtsuitdrukkingen. 

(1/500, f/5.6, ISO 80, 40 mm) 

Dat kan verrassend anders zijn dan hoe het er daarnet ‘vanuit de hoogte’ 

uitzag. Je ziet nu niet alleen beter waar het kind mee bezig is, maar ook 

wat het met hem doet. Gezichtsuitdrukkingen, emoties, de manier waarop 

hij met zijn handjes of beentjes bezig is. Je brengt dat allemaal makkelijker 

én beter in beeld. Zijn kinderen geconcentreerd aan het bouwen, of 

misschien boos en teleurgesteld tegelijk omdat het speelgoed niet doet wat 

ze willen? Op ooghoogte leg je het perfect vast. 

Het werkt met alle leeftijden. Een dreumes die op een vloerkleed aan een 

rammelaar ligt te sabbelen, een peuter wroetend in een berg speelgoed, of 

een al wat ouder kind dat rustig aan een tafeltje zit te tekenen, knutselen, 

of lezen. Speel met het standpunt tot je zowel de gezichtsuitdrukking van 

het kind, als het speelgoed, de tekening, of het kunstwerk in wording op de 
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foto krijgt. 

 
Ga bij de (aller)kleinsten gerust languit liggen. 

(1/50, f/4, ISO 200, 50 mm) 

Grotemensenwereld 

Ook de grotemensenwereld ziet er vanuit het perspectief van een kind 

verrassend anders uit. Dat kan tot nieuwe inzichten leiden en 

indrukwekkende plaatjes opleveren. Als een peuter zich tot het uiterste 

uitrekt om bij de deurklink te komen, maakt dat nog meer indruk als je de 

foto vanuit een heel laag standpunt maakt. Dan lijkt alles nóg hoger. Doe 

het dus gerust plat vanaf de vloer. Om het hoogteverschil nog meer te 

benadrukken kun je de camera draaien zodat je een staande foto krijgt 

(portretstand). 
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Contact 
Het heeft nog meer voordelen als jij je op kinder-ooghoogte bevindt. Want 

als een kind je aankijkt zonder omhoog te moeten turen, heb je meteen een 

beter contact. Even iets aanreiken, of jou bij het spel betrekken, ook dat 

kan nu allemaal. Leg de camera gerust eventjes opzij. Maar houd het 

toestel wel onder handbereik. Je kunt nu eventueel speelgoed aan hem 

geven dat jij graag samen met het kind op de foto wilt zetten. 

 
De speelwereld is zo extra goed te zien. 

(1/125, f/2.8, ISO 100, 50 mm) 

Speel gerust een tijdje mee, dat is leuk voor het kind. Met een beetje geluk 
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vergeet hij na een tijdje dat je een camera naast je hebt liggen, waarna je 

spontane en natuurlijke foto’s maakt van kinderen die volledig opgaan in 

hun spel. 

Alarm! 

Er moet meteen een alarmbel afgaan zodra je de camera omlaag richt om 

kinderen te fotograferen. De mooiste foto’s worden namelijk op ongeveer 

ooghoogte gemaakt. Als je hier om een goede reden zo nu en dan van 

afwijkt, is daar natuurlijk niets mee mis. Het kan ontzettend grappige 

foto’s opleveren. 

 
Het hoge standpunt benadrukt hoe klein het meisje is. 

(1/30, f/2.8, ISO 100, 35 mm) 

Houding 
Door de camera op een goede manier vast te houden en te letten op je 

lichaamshouding, ben je beter in staat om prachtige foto’s te maken. Het 
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aantal (bijna) mislukte beelden neemt er flink door af. Zo zullen je foto’s 

minder vaak schuin staan en minder snel onscherp zijn omdat de camera 

tijdens de opname per ongeluk is bewogen. 

Met twee handen 
Camera’s worden vaak losjes met één hand vastgehouden en bediend. Op 

zich begrijpelijk. Moderne camera’s nodigen ook wel een beetje uit om het 

op die manier te doen. De toestelletjes worden steeds handzamer en de 

bediening alsmaar eenvoudiger. Pas als men niet op het scherm kan 

meekijken en de camera tegen het gezicht moet drukken om door de 

zoeker te kijken, zie je dat mensen als vanzelf twee handen gaan 

gebruiken. Hetzelfde gebeurt als het gewicht of de omvang van de camera 

toeneemt. Een zware spiegelreflex, dat houdt nu eenmaal niet lekker vast 

met één hand. Ook smartphones worden vaak losjes met één hand 

vastgehouden tijdens het fotograferen. 

Alleen is het altijd beter om twee handen te gebruiken bij het fotograferen. 

Ongeacht welke camera je gebruikt en of je nu door de zoeker of op een 

mooi kleurenschermpje kijkt. Zelfs als je een compactcamera hebt die zo 

klein en licht is dat je hem met gemak in het borstzakje van je overhemd 

laat glijden, of wanneer je met een smartphone fotografeert. Waarom is 

met twee handen werken beter? Een camera trilt en beweegt altijd meer als 

je hem met één hand vasthoudt. In de praktijk houd je het toestel dan met 

slechts een paar vingers vast, omdat je de wijsvinger nodig hebt om op de 

ontspanknop te drukken. 
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Een ontspannen houding, maar foto’s worden er niet beter door. 

Twee vingers 

Er zijn mensen die denken dat ze een camera met nog minder dan een hand 

kunnen vasthouden. Ze gebruiken bijvoorbeeld twee vingers. De duim 

onderop en een wijsvinger bovenop om de ontspanknop te bedienen. Zodra 

je dan een opname maakt, is de kans groot dat je het hele toestel in 

beweging brengt. De kant van de camera waar de ontspanknop zit druk je 

omlaag, zodat foto’s onscherp worden en ook een tikje schuin komen te 

staan. Liever meer vingers gebruiken dus. Van beide handen 

welteverstaan. 
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Gebruik altijd twee handen. 

Hoe je een camera het beste stevig met twee handen vasthoudt, hangt 

vooral af van het cameramodel. Bij niet al te grote of zware toestellen is 

één hand aan de linkerkant en de andere hand aan de rechterzijde een goed 

startpunt. Op grotere toestellen zoals spiegelreflexen zit vaak een 

handgreep of een verdikking aan de rechterkant, waardoor je direct meer 

grip hebt. De duim rust dan aan de achterkant van de camera en je 

wijsvinger plaats je in de buurt van de ontspanknop. Steekt de lens 

voldoende uit de behuizing naar voren? In plaats van de linkerkant van het 

toestel vast te pakken, laat je de lens dan op je geopende linkerhand rusten. 

Als er een zoom- of scherpstelring op de lens zit, kun je daar meteen ook 

goed bij. 
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Houd een zware lens niet bovenop vast. 

Niets afdekken 
Hoe kleiner de camera, hoe lastiger het is om hem goed en stevig vast te 

houden. De allerkleinste modellen zijn net platte doosjes met een lens aan 

de voorkant. Vaak lukt het nog maar net om je wijs- en middelvingers aan 

de bovenkant en je duimen onderop te plaatsen. Doe dit dan bij voorkeur 

aan de uiteinden van de camera en niet richting het midden. Anders loop je 

kans dat je met je vingertoppen per ongeluk belangrijke sensoren, de 

flitser, of zelfs de lens bedekt. 

Ook bij een smartphone is het belangrijk om op te letten waar je de vingers 

plaatst. De lens zit vaak ergens in een hoek of tegen de zijkant aan en voor 

je het weet dek je die geheel of gedeeltelijk af. Ook kun je een smartphone 

tijdens het fotograferen op meerdere manieren vasthouden. Zit de lens de 

ene keer links bovenin, voor je het weet zit hij ineens rechts onderin. Dat is 

extra lastig als jij je vingers uit beeld wilt houden. 
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Bij een kleine camera zorgen vier vingers vaak al voor voldoende grip. 

De flitser zit eigenlijk altijd vlak bij de bovenrand van de camera. Een of 

meer sensoren en lampjes kunnen er ook in de buurt rondzwerven. Als je 

die ongemerkt afdekt, belemmer je de werking van de camera. Houd je 

bijvoorbeeld een vinger voor de flitser, dan zullen je foto’s verkeerd 

belicht worden en mislukken omdat ze te donker worden. Je merkt dit ook 

doordat je vingertop eventjes flink warm wordt bij elke foto die je maakt. 

De flitser kan zijn warmte niet goed kwijt en je loopt zelfs het risico dat de 

camera beschadigd raakt. Bij een smartphone zit de flitser vaak vlak naast 

de lens. Dus voor je het weet dek je de lens, de flitser, of beide af. 

Bij smartphones en kleine camera’s is het aan te raden om even de tijd te 

nemen om de voorkant te bekijken. Zodat je weet wat zich in de buurt van 

je vingers bevindt. Je kunt het toestel ook vastpakken zoals je gewend bent 

en dan in een spiegel kijken of je iets met je vingers afdekt. Bij elk 
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cameramodel kan de vorm en de plaatsing van knoppen, lens, flitser en 

sensoren weer anders zijn. Het maakt ook uit hoe groot of klein je handen 

zijn. Met ‘grote kolenschoppen’ is het behoorlijk lastig om met een 

minuscule zakcamera te fotograferen, laat staan het toestel te bedienen. 

 
Foto’s mislukken zodra je een sensor of de flitser afdekt. 

Een vinger voor de lens is nooit de bedoeling. Vroeger kon dat een nare 

verrassing zijn, omdat je er pas achter kwam zodra de film ontwikkeld was 

en je de printjes in handen kreeg. Tegenwoordig zie je het meestal wel op 

tijd omdat je meekijkt op het scherm. Zit de lens min of meer in het 

midden van het toestel, dan zal het niet snel gebeuren, maar er bestaan ook 

camera’s waar de lens in een hoek is geplaatst en zelfs in de behuizing 

verzonken zit. Dan merk je het niet zo snel als je hem gedeeltelijk bedekt. 

Bij een smartphone is het aan te raden om hem steeds op dezelfde manier 
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vast te houden. Fotograferen gebeurt meestal in liggende stand, dus je 

draait het toestel bijna altijd voordat je een foto maakt. Draai hem dan 

liefst altijd in dezelfde richting. Bijvoorbeeld zodat de volumeknoppen aan 

de onderzijde komen te zitten. Zo weet je altijd waar de lens en de flitser 

zich bevinden en is het makkelijker om je vingers daar uit de buurt te 

houden. Houd je de telefoon rechtop, dan is het weer heel makkelijk. Want 

vrijwel niemand houdt het toestel ondersteboven. 

 
Bij een smartphone zit de camera vaak in een hoek of langs de rand. 

Scherm en zoeker 
Bij vrijwel alle digitale camera’s kun je tijdens het fotograferen meekijken 

via het scherm. Naarmate een camera groter en zwaarder wordt, is het 

alleen wel de vraag of dit een handige manier van fotograferen is. Je houdt 

de camera dan met gestrekte armen voor je en zelfs als je twee handen 

gebruikt, heb je maar weinig steun en lijkt de camera steeds zwaarder te 

worden. Zit er een zoeker op de camera, gebruik die dan wat vaker. Want 
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als je door de zoeker kijkt, druk je de camera stevig tegen je wang aan en 

heb je aanzienlijk minder kans op bewogen (onscherpe) foto’s. Ook als de 

lichtomstandigheden slechter worden, is het verstandig om door de zoeker 

te kijken en pas daarna op het scherm te controleren of de foto gelukt is. 

Er komen steeds meer camera’s op de markt met een ingebouwde 

elektronische zoeker. Dat wordt ook wel EVF (Electronic View Finder) 

genoemd. Het is een minischermpje dat in de zoeker zit gebouwd, zodat je 

direct na het fotograferen ziet of de opname gelukt is. Je hoeft de camera 

dan niet na elke opname van je oog weg te halen om het scherm te 

controleren en kunt meteen doorgaan met fotograferen. Het grote scherm 

heb je dan minder vaak nodig. Zit er geen zoeker in het toestel, dan zijn ze 

soms ook los te koop. Die zet je dan op de flitsvoet bovenop de camera. 

Op sommige compactcamera’s zit een zoeker met een eigen lensje. Als je 

er doorheen kijkt, kijk je via een apart glaasje langs en dus niet door de 

cameralens. Wat je door de zoeker ziet, komt dan niet exact zo op de foto 

te staan. Er is altijd een kleine afwijking, die toeneemt naarmate je 

dichterbij fotografeert. Zolang kinderen zich niet al te dichtbij bevinden, is 

de afwijking gelukkig vrijwel te verwaarlozen. Zo’n zoeker is eigenlijk 

alleen handig als je in fel zonlicht werkt en het scherm niet goed is af te 

lezen. 

Zoekertest 

Een handige manier om te bepalen of je met de zoeker door de lens of via 

een apart oogje kijkt, is door de lensdop erop te laten zitten. Heb je geen 

lensdop, dan kun je de lens voorzichtig met je vingers of een stukje karton 
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afdekken. Pas wel op dat je de lens niet aanraakt of beschadigt. Zie je door 

de zoeker niets tot je de dop of je vingers weer weghaalt, dan weet je zeker 

dat je met de zoeker door de ‘echte’ lens kijkt. De zoeker heeft dan geen 

apart oogje. Compactcamera’s hebben vaak een schuifje dat automatisch 

dichtgaat en de lens beschermt zodra je het toestel uitzet. Kun je de zoeker 

dan nog steeds gebruiken, dan is het een apart oogje. 

 
Bij sommige modellen is een losse digitale zoeker te koop. 
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2. Compositie 
Hoe je kinderen in beeld neemt, wordt de compositie genoemd. Je 

kunt een kind bijvoorbeeld midden in beeld plaatsen, maar ook 

meer aan de rand. Verder zul je meestal niet alleen een of meer 

kinderen, maar ook een stukje van de omgeving willen laten zien. 

Vandaar dat in elke situatie vele tientallen fotovariaties mogelijk 

zijn. De ene is een prachtplaat, terwijl een paar andere composities 

er maar gewoontjes uitzien. Via een juist gekozen compositie 

verhoog je het aantal succesfoto’s daarom drastisch. 

 
Via de compositie bepaal je hoe een kind in beeld komt. 

Compositie 
Bij het maken van een foto is het belangrijk dat je niet alleen op het kind 
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let dat je op de foto zet. Het is bijna net zo belangrijk dat alles wat niet per 

se op de foto thuishoort, liefst zoveel mogelijk buiten beeld blijft. Dingen 

die wel belangrijk zijn en iets aan bijvoorbeeld de sfeer toevoegen, zet je 

juist wel op de foto. Door met standpunt en compositie te spelen, bepaal je 

wat je op de foto ziet en wat niet en daarmee ben je elke situatie de baas. 

Stel dat er een vrij saaie achtergrond is die niet zozeer iets aan de foto 

toevoegt. Hij leidt eerder af. Je kunt dan iets dichterbij gaan staan of een 

beetje inzoomen zodat er minder van die achtergrond te zien is. 

 
Op deze foto overheerst de achtergrond minder. Het beeld is rustiger. 

Storende dingen uit beeld 
Als je kinderen op de foto zet, let er dan ook op wat er nog meer door de 

zoeker of op het scherm is te zien. Probeer een kind zo op de foto te zetten, 

dat er zo weinig mogelijk voorwerpen te zien zijn die niets met het kind te 

maken hebben. Die leiden de aandacht alleen maar af. In het algemeen 
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zullen voorwerpen vlakbij het kind meer storen dan verafgelegen objecten. 

Ook leiden felle kleuren eerder af. 

Hoofd met uitsteeksels 

Let er altijd op dat er zich geen voorwerp pal achter het kind bevindt. 

Zoals een plant of een schemerlamp, waardoor het op de foto net lijkt of er 

een stel bladeren of een lichtbol uit het hoofd groeit. Een televisie 

verderop in de kamer, of een raam waardoor fel daglicht valt, kun je beter 

ook uit beeld weren. Op een foto veranderen ze in lelijke felle 

rechthoeken. 

 
Laat geen voorwerpen of planten uit het hoofd van kinderen groeien. 

(1/160, f/8, ISO 100, 114 mm) 

Kijk liefst nog voordat je de camera richt hoe de omgeving eruitziet. Na 

een beetje oefenen, scan je in een oogwenk het hele beeld, van hoek tot 
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hoek. Staat er iets in de weg, dan heb je een aantal mogelijkheden. 

Storende voorwerpen kun je weghalen of verplaatsen, maar je kunt ook het 

kind (laten) opschuiven, of samen een andere plek opzoeken. 

 
Richt de camera iets omlaag en tover een onrustige achtergrond weg. 

Tot slot is het probleem vaak heel eenvoudig op te lossen door je eigen 

standpunt te veranderen. Soms is een paar passen opzij al voldoende. De 

camera anders richten helpt vaak ook. Bijvoorbeeld door het toestel ietsjes 
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hoger of lager te richten. 

Juist wel in beeld 
Behalve voorwerpen die je niet in beeld wilt hebben, zijn er ook dingen die 

het extra leuk maken als ze juist wel op de foto staan. Een kinderfoto 

wordt extra waardevol als niet alleen het kind, maar ook een stukje van 

zijn eigen wereldje is te zien. Zoals de kinderkamer, speelhoek, commode, 

het ledikant, de eerste step, of de speelplaats bij school. Zulke foto’s laten 

zien hoe en waar het kind opgroeit. Vele jaren later kunnen ze lang 

vergeten herinneringen doen herleven. Naast portretfoto’s, zijn dit vaak de 

leukste en meest geslaagde kinderfoto’s. 

 
Het  is leuk om te laten zien wat een kind bezighoudt. 

(foto: Bianca de Blok) 

Misschien vind je jaren later op zolder een verweerd stuk speelgoed. De 

verf er vanaf gebladderd of gesabbeld. Dan is het extra leuk als er een 

kinderfoto bestaat waarop is te zien hoe glimmend en nieuw het speelgoed 
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er ooit uitzag en welk plezier een kind er aan heeft beleefd. 

Vertel een verhaal 
Je kunt een close-up van een kind maken, zodat je de uitdrukking op zijn 

gezicht goed ziet. Misschien kijkt hij heel serieus, is hij verdrietig, of juist 

in uiterste concentratie ergens mee bezig. Dat kan op zich al een prachtig 

beeld zijn om vast te leggen. Jaren later vraag je je misschien af: waarom 

was dat, waar was het kind mee bezig? Met een beetje handigheid worden 

deze vragen door de foto zelf beantwoord. Hoe? Door goed op de 

omgeving te letten en iets extra’s aan je kinderfoto’s toe te voegen. Zodat 

ze het hele verhaal vertellen. 

 
Niet het hele bloemenveld hoeft in beeld. 

(1/250, f/5.6, ISO 100, 200 mm) 

Stel dat een kind iets met bouwsteentjes aan het maken is, of een dreumes 

probeert geometrisch gevormde blokjes in de juiste opening van een doos 
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te proppen. Door geen close-up van alleen het gezicht te maken, maar ook 

een detail van het speelgoed mee te nemen in de foto, verklaart de foto 

perfect zijn gezichtsuitdrukking. Zo voeg je heel eenvoudig iets extra’s toe 

en geeft de foto uitleg over wat er gaande is. Hetzelfde geldt voor een kind 

dat wat sipjes in een hoekje zit. Als je op de achtergrond een stel kinderen 

vrolijk ziet spelen, benadruk je de eenzaamheid van dit buitengesloten 

kind. 

Minder is meer 
Om een verhaaltje te vertellen is het meestal niet nodig om de hele 

kinderkamer op de foto te zetten. Sterker, dat kan juist verwarrend werken. 

Je neemt dan zoveel in beeld, dat de foto al snel een overdosis aan 

informatie bevat. Het kind valt dan misschien niet eens op, tussen de 

meubels en bergen speelgoed. Hoewel dat af en toe ook een leuke foto kan 

geven, bijvoorbeeld om de overdaad aan speelgoed na een 

verjaardagspartijtje te laten zien. 

In de hoofdrol 

Het is de kunst om het kind een hoofdrol te geven en toch voldoende van 

de omgeving mee te fotograferen om te verduidelijken wat er gebeurt. 

Minder is hierbij bijna altijd meer. Vaak zul je het kind een groot deel van 

het beeld laten vullen, hoewel het soms genoeg is als je bijvoorbeeld alleen 

angstige ogen gericht op een instabiel bouwwerk in beeld neemt. 

Een trucje dat kan helpen bij het bepalen wat je in beeld neemt en wat je 

weglaat, is een moment stilstaan bij de vragen die een foto bij anderen 

kunnen oproepen. Zodra je opspringt om een foto te maken, vraag je dan 
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eerst af waar de impuls ‘dit moet ik vastleggen!’ vandaan komt. Waarom 

wil je juist nu een foto maken? Waarom van dit moment, van deze 

situatie? Wat is er zo bijzonder, opmerkelijk, of ontroerend? Wat wil je 

anderen met deze foto laten zien (vertellen)? Wat wil jij er zelf (tientallen) 

jaren later nog van herinneren? 

Een voorbeeld. Je ziet dat een kind volledig onder de modder zit. Dat kan 

al reden genoeg zijn om een foto te maken – en daarna zowel het kind als 

de kleren een wasbeurt te geven. Een extra reden kan zijn dat hij daar erg 

schuldig bij staat te kijken. Smerig kind met beteuterd gezicht, dat geeft als 

combinatie een nog leukere foto. Maar misschien is er meer, is er nog iets 

anders dat zijn gezichtsuitdrukking verklaart. Je lost het op door ook een 

fragment van de glimmende keukenvloer in beeld te nemen. En wel dat 

deel waarop een paar smerige voetstappen te zien zijn. Iedereen die deze 

foto ziet, snapt meteen wat er aan de hand is. Deze onvergetelijke foto 

vertelt het hele verhaal. 

Compositieregels 
Er bestaan compositieregels over hoe je een persoon, voorwerp, of 

landschap het beste in beeld neemt. Door deze regels in je achterhoofd te 

houden, vergroot je de kans op een geslaagde kinderfoto. Regels zijn er om 

van af te wijken, maar dan helpt het als je de regels in ieder geval begrijpt 

en ze een paar keer hebt toegepast. Je kunt het beste zelf ervaren welke 

effecten ze op je foto’s hebben. Dan weet je ook wat er gebeurt als je van 

de regels afwijkt. 

Uit het midden 
Vaak is het beter om kinderen niet exact in het midden van de foto te 
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zetten. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. Veel mensen plaatsen het 

hoofdonderwerp juist expres in het midden, want dat is toch waar het om 

draait? Wat ook belangrijk is om te weten, is dat camera’s tijdens het 

scherpstellen en het bepalen van de beste belichting vooral op het midden 

van het beeld letten. 

 
Een kind hoeft niet altijd in het midden. 

(foto: Jeroen Horlings / www.examedia.nl) 

Toch worden foto’s waarop een kind precies in het midden staat, vaak als 

een beetje saai en eentonig ervaren. Door een kind meer naar links of 

rechts van het midden van het beeld te plaatsen, wordt de foto als vanzelf 

een stuk spannender om naar te kijken. Het werkt echt, probeer het maar 

eens uit. Hierbij is het wel belangrijk dat je voldoende ruimte vrijlaat in de 

richting waarin het kind beweegt of kijkt. Dus plaats je iemand links op de 

foto, laat het kind dan bij voorkeur naar rechts kijken, lopen, kruipen of 

fietsen. Het oog van de kijker zal de blik of beweging automatisch volgen 

zonder direct tegen de rand van de foto aan te ‘botsen’. 
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Als je kinderen meer aan de zijkant plaatst, bestaat de kans dat de camera 

op een verkeerde plek scherpstelt. Dan wordt bijvoorbeeld een muur of 

boom in de verte scherp, omdat die zich wel in het midden van het beeld 

bevindt. Het kind zal dan onscherp worden en dat is natuurlijk niet de 

bedoeling. Als je dit op het schermpje of door de zoeker ziet gebeuren, kun 

je het beste eerst even scherpstellen met het kind ongeveer in het midden. 

Beweeg daarna met de camera tot het kind weer richting de beeldrand zit. 

Alles over deze speciale manier van scherpstellen, lees je in hoofdstuk 

zeven als ik het over scherpstelvergrendeling ga hebben. 

 
Laat wat ruimte vrij in de kijkrichting. 

(1/180, f/4, ISO 100, 200 mm) 

Heb je een camera met een aanraakscherm? Dan heb je het helemaal 

makkelijk. Dan is het een kwestie van even op de juiste plek het scherm 

aanraken om de camera meteen op die plek te laten scherpstellen. Zo 
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voorkom je niet alleen dat de camera verkeerd (op het midden) scherpstelt, 

je kunt ook nog eens razendsnel een foto maken en mist daardoor minder 

snel allerlei mooie fotomomenten. Op deze camera’s kun je vaak via het 

menu aangeven of je met een tikje op het scherm alleen scherpstelt, of 

meteen ook een foto maakt. Ook met smartphones kun je razendsnel 

scherpstellen door het scherm ergens aan te raken. Het hangt van het 

telefoonmodel af of er meteen ook een foto gemaakt wordt. 

 
Uit het midden kan prima door iets naast het kind in beeld te nemen. 

(1/125, f/5.6, ISO 100, 100 mm) 
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In het midden, maar de blik stuurt je naar de sleutelbos. 

(1/320, f/5.6, ISO 100, 180 mm) 

Gezichtsherkenning 

Hoe ver je kinderen uit het midden kunt plaatsen voordat de camera ‘in de 

war’ raakt en in de verte scherpstelt, verschilt per cameramodel. 

Tegenwoordig zijn er camera’s die automatisch gezichten herkennen en 

dan hoef jij je er eigenlijk niet meer druk om te maken. Waar ze zich ook 

in het beeld bevinden, de kinderen dan toch wel worden opgespoord. Je 

hoeft een kind dan ook niet eerst in het midden te zetten. 
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Rechtop 
Bij het fotograferen van een landschap is het belangrijk dat de horizon 

recht loopt. Met andere woorden, dat je de camera waterpas houdt. Voor 

het fotograferen van kinderen geldt hetzelfde. Als je de camera scheef 

houdt, komen kinderen schuin op de foto en lijkt het of ze elk moment 

kunnen omvallen. 

Een camera schuin houden gaat vaak ongemerkt. Soms denk je dat je hem 

kaarsrecht houdt, maar is dat toch niet het geval. Bijvoorbeeld als je vanuit 

een lastige houding fotografeert, zoals over een groep mensen heen of vlak 

boven de grond. Het kan ook gebeuren dat je de camera prima recht houdt, 

maar het toestel per ongeluk omlaag duwt zodra je op de ontspanknop 

drukt. Let er daarom goed op of alles wel goed waterpas staat voordat je 

afdrukt. Steeds meer camera’s hebben een digitale waterpas aan boord. Op 

het scherm of in de zoeker (EVF) zie je het dan meteen als je de camera 
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een tikje schuin houdt. 

 
De lijnen van de deur lopen mooi gelijk met de sleutelbos. 

(1/640, f3.9, ISO 100, 140 mm) 

Verder kan de omgeving kaarsrecht staan, maar zit of staat juist het kind 

scheef. Je hebt dan de keuze om de omgeving schuin in beeld te nemen 

zodat het kind weer rechtop komt, of het kind een andere houding aan te 

laten nemen. Het is dan ook een goed idee om hier op te letten, zodat je het 

kunt corrigeren voordat je afdrukt. Als je eerst scherpstelt op een kind in 

het midden en daarna de compositie bepaalt, controleer daarna dan wel of 

alles nog steeds recht is. 
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Scheef op de foto 

Je maakt creatieve foto’s door kinderen expres scheef op de foto te zetten. 

We hebben het dan niet over een foto die per ongeluk een tikje scheef 

staat. Schuine lijnen geven een foto meer dynamiek. Het is verstandig om 

tijdens het fotograferen een denkbeeldige diagonale lijn door het beeld te 

trekken. Zet kinderen niet schuiner dan deze diagonale lijn op de foto, 

want anders lijkt het net of ze elk moment kunnen omvallen. 

Perspectief 
Kinderen die zich vlak voor de camera bevinden, lijken op de foto groter 

dan wanneer ze verder weg staan. Je kunt het vergelijken met een weg met 

lantaarnpalen. De paal vlak naast je torent hoog boven je uit en krijg je niet 

eens beeldvullend op de foto, terwijl dezelfde paal honderden meters 

verderop zo klein lijkt, dat het ding amper te zien is. Op dezelfde manier 

lijkt de rails van een spoorbaan in de verte bij elkaar te komen. 

Speel gerust met perspectief. Zo kun je een heel andere groepsfoto maken, 

door elk kind op een iets andere afstand van de camera te laten staan. Let 

er alleen wel op dat iedereen nog steeds scherp op de foto komt. Wat ook 

mooi staat, is als er lijnen vanuit de hoeken schuin het beeld in lopen. Een 

diagonale of kronkelige lijn die het oog van de kijker langs enkele 

interessante punten in de foto leidt, doet het altijd goed. Je kunt denken 

aan een wandelpad, straat, bomenrij, maar ook aan een muur in een kamer. 

Lijnen die in de verte naar elkaar toe lopen geven een extra gevoel van 

diepte. 
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Perspectief geeft een foto meer diepte. 

(1/13, f/2,8, ISO 200, 28 mm) 

Kader 
Een poort, boom met overhangende takken, of een raamkozijn kun je 

prima als fotokader gebruiken. Zo krijg je een foto met een mooie 

omlijsting, zonder dat je de foto hoeft te bewerken. Het werkt heel 

eenvoudig. Gewoon door het kader met het kind mee te fotograferen. Kijk 

maar eens goed om je heen of er ergens een vorm of structuur is om als 

kader te gebruiken. 

Je kunt een kind door een poortje laten lopen, tegen een deurpost laten 

leunen, achter een raamkozijn in beeld nemen, maar ook een groepje 

bomen of andere begroeiing is prima te gebruiken. Als het kader ook nog 

eens een stuk groter is en bijvoorbeeld hoog boven een kind uittorent, 

benadruk je extra hoe klein en kwetsbaar kinderen zijn. 
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De bomen en het bladerdak vormen een natuurlijk kader. 

(1/20, f/4.5, ISO 100, 140 mm) 

Rustig kader 

Een kader kan beter niet te overheersend zijn. Let er extra op als een kader 

zich in de volle zon bevindt en het kind in de schaduw verscholen staat. 

Contrasterende kleuren kunnen ook afleiden. Een kader moet mooi zijn en 

iets extra’s toevoegen, maar mag niet de show stelen. 

Regel van derden 
In de fotografie wordt veel gebruik gemaakt van de ‘Rule of Thirds’, 

oftewel de regel van derden. Hierbij trek je zowel horizontaal als verticaal 
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twee denkbeeldige lijnen door het plaatje dat je door de zoeker of op het 

scherm ziet. De foto verdeel je hiermee in negen vakken van dezelfde 

grootte. Door een onderwerp op een van de vier snijpunten van lijnen te 

plaatsen, krijgt dat extra aandacht. Dus op het punt waar een horizontale en 

een verticale lijn elkaar snijden. 

Bij een portretfoto plaats je het kind dan bij de linker of rechter verticale 

lijn in beeld en zorg je er voor dat de ogen (of één oog) zich ongeveer op 

het snijpunt met de bovenste horizontale lijn bevinden. Houdt het kind een 

bosje bloemen of een speeltje vast, dan kun je dat misschien in de buurt 

van een ander snijpunt plaatsen. 

Op een of andere manier vinden wij zo’n foto spannender om naar te 

kijken. Als er zich op meerdere snijpunten iets interessants bevindt, 

versterken ze elkaar zelfs. Onze ogen worden via de snijpunten door de 

foto gestuurd. Een kind of een voorwerp op een van de lijnen plaatsen, dus 

op een derde van het beeld, helpt ook al. Altijd exact op een snijpunt 

plaatsen is dus niet nodig. Het bevestigt wat ik eerder heb laten zien, 

namelijk dat je kinderen beter niet altijd exact in het midden kunt 

neerzetten, maar liever iets meer naar de beeldrand. 

Veel camera’s en ook smartphones kunnen een raster of hulplijnen laten 

zien. Dan is de regel van derden nog makkelijker toe te passen. Via een 

knop of een menuoptie is het aan of uit te zetten. Voor wie een zoeker 

gebruikt gaat dat niet zo eenvoudig, tenzij het een digitale zoeker (EVF) is. 

Alhoewel het bij de duurdere spiegelreflexcamera via een technische 

aanpassing meestal wel mogelijk is. Er wordt dan een zogenaamd matglas 

vervangen, maar dat valt buiten het kader van dit boek. 
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Aan de hulplijnen is te zien dat deze foto prima aan de ‘Rule of Thirds’ 

voldoet. 
(1/320, f/5.6, ISO 100, 150 mm) 

Los van de regel van derden, is het vaak een goed idee om op de 

vlakverdeling te letten. Zoals door het beeld grofweg in drie vlakken te 

verdelen. Dat mag horizontaal of verticaal en de vlakken hoeven niet 

allemaal even groot te zijn. Wat denk je bijvoorbeeld van een kind met als 

achtergrond strand, zee en lucht. Of weiland, meertje en lucht. Een vlak 

hoeft niet altijd de afscheiding tussen hemel en aarde te zijn. Het kan ook 

prima om een andere kleur, patroon, structuur of lichtintensiteit gaan. 
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Vanaf hoog gefotografeerd volgens de regel van derden. 

(1/800, f/5, ISO 100, 400 mm) 

Snelheid van handelen 
Kinderfotografie heeft alles met beweging te maken. Je fotografeert 

kinderen die zich snel, langzaam of helemaal niet bewegen. Maar er is nog 

een ander soort snelheid. Wat dacht je van snelheid van handelen. De 

leukste, mooiste, aandoenlijkste momenten duren meestal maar kort. Als je 

te lang treuzelt, is het moment alweer voorbij. Houd je camera daarom 

altijd paraat, met een geheugenkaartje erin en de accu opgeladen. Kom 

meteen in actie zodra je iets ziet, want een paar tellen later kan het al 
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voorbij zijn. 

Een extra zintuig 

Naarmate je langer en vaker fotografeert, zul je bepaalde situaties eerder 

herkennen en leuke momenten soms al zien aankomen. Je hebt dan een 

voorsprong, omdat je meer tijd hebt om te reageren, je camera in 

gereedheid te brengen en een goed standpunt in te nemen. 

 
Een spartelende vis: dus weinig tijd voor de perfecte compositie. 

(1/30, f/3.3, ISO 200, 35 mm) 

Gebeurt er iets speciaals en telt elke seconde, dan is het een kwestie van zo 
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snel mogelijk een foto maken. Je hebt dan geen tijd om op je gemak rond 

te kijken wat er in de weg staat, geen gelegenheid om te schikken en te 

herschikken tot de foto optimaal wordt. Dan telt er maar één ding: grijp het 

moment voordat het voorbij is. Als je je echt stoort aan bijvoorbeeld een 

verkeersbord dat uit het hoofd van een kind groeit, dan is dat achteraf op 

de computer nog wel te verbeteren. Hier kom ik in het hoofdstuk over 

fotobewerking nog op terug. (Zie hoofdstuk tien, Bewerken en afdrukken). 
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3. Spontane foto’s of poseren 
De mooiste kinderfoto’s leren ons iets over de kinderen die er op 

staan. Ze laten zien hoe kinderen zijn, wat ze leuk vinden, wat hun 

favoriete speelgoed of bezigheid is en soms kun je er zelfs een 

onverwachte kant mee laten zien. Foto’s van kinderen maken 

terwijl ze aan het spelen zijn of liggen te slapen is een 

mogelijkheid, maar je kunt ze ook voor je laten poseren. In dit 

hoofdstuk laat ik zien wat er zoal bij deze twee totaal 

verschillende manieren van werken komt kijken. 

Spontane foto’s 
Met spontane foto’s bedoel ik alle foto’s waarbij je kinderen zo veel 

mogelijk in hun gewone doen laat. Spelend, dromend, slapend, kliederend 

met modder, of een vies gezicht trekkend boven een bord spruiten, het 

maakt allemaal niet uit. Dit soort foto’s laat zien hoe kinderen in hun 

dagelijkse doen en laten zijn. Die komen daarom het beste tot hun recht als 

jij je zo weinig mogelijk met de kinderen bemoeit. Laat ze dus vooral 

lekker hun gang gaan! 

Regie loslaten 
Zodra je een foto van een kind wilt maken, kun je dat aankondigen. Je 

onderbreekt het kind dan bij wat het aan het doen is en met een beetje 

overredingskracht lacht hij omdat je dat zo lief vraagt. Je hebt zelfs 

camera’s diep pas een foto maken zodra ze een lach ‘zien’. Het nadeel 

hiervan is, dat je de aandacht op de camera en jezelf vestigt en zo de kans 
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loopt als stoorzender te worden gezien. Het kind was immers net lekker 

aan het spelen, dagdromen, of keek naar een televisieprogramma en wil 

daar het liefst zo snel mogelijk mee verdergaan. 

 
Een typisch voorbeeld van een spontane foto. (Foto: Olympus) 

Misschien heb je graag dat kinderen je aankijken, even lachen voor de 

foto, op een bepaalde manier gaan zitten, of iets speciaals doen met hun 

speelgoed. Dat mag natuurlijk, maar het kan geen kwaad om je eerst af te 

vragen of dat nou écht is wat je wilt vastleggen. Want waarom heb je juist 

dit moment uitgekozen om je camera erbij te pakken? Blijkbaar zie je iets 

speciaals gebeuren en dan is het juist veel leuker om dát goed in beeld te 

brengen, dus zonder de regie in handen te nemen en het kind iets anders te 

laten doen dan het al aan het doen is. Om spontanere foto’s te krijgen, kun 

jij je beter zo weinig mogelijk met de kinderen bemoeien. Kortom, het is 

zoals het is. 
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Laat ze maar lekker gaan en maak snel een foto. 

Kliederen kinderen met modder of zijn ze baldadig, roep ze dan niet 

meteen tot de orde. Dan mis je een mooi moment dat het vastleggen meer 

dan waard is. In plaats van altijd maar op zijn paasbest op de foto staan, 

met mooie en schone kleren en de haren netjes in model, is een foto van 

een jochie dat het voetbalveld verlaat, bezweet, verwilderd, met vieze of 

zelfs gescheurde kleren aan en desnoods een klodder modder in zijn haar 

en op zijn wang, weer eens iets anders. Spontane foto’s maken, betekent 

dat je kinderen vooral laat zien zoals ze zijn. 
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Laat kinderen lekker hun gang gaan. Ook als ze een beetje vies worden. 

(1/1000, f/5.6, ISO 100, 200 mm) 

Maak jezelf onzichtbaar 
Behalve duidelijk zichtbaar en aanwezig, kun je ook wat meer op de 

achtergrond blijven en je afzijdig houden. Dat geeft je de kans om 

onopvallend foto’s te maken. Vooral als kinderen verdiept zijn in hun 

bezigheden, kan dit leuke foto’s opleveren. Ze zien jou en je camera niet 

en gaan heerlijk hun eigen gang. Als fotograaf kun je haast niet beter 

wensen, want ze doen de dingen die ze zelf willen en op hun eigen manier. 

Oftewel, niet omdat er foto’s van ze gemaakt wordt. Het enige wat je hoeft 

te doen, is afwachten tot het juiste moment zich aandient en dan snel 

afdrukken. Zoom een beetje in zodat je ze goed in beeld hebt, maar vergeet 

niet om ook een stukje relevante omgeving in beeld te nemen. 
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Door onzichtbaar te blijven maak je leuke foto’s. 

(1/180, f/3.5, ISO 100, 105 mm) 

Afzijdig houden 

Door je afzijdig te houden, maak je foto’s zonder dat kinderen er erg in 

hebben. Heel jonge kinderen hebben nog maar weinig besef van de wereld 

om hun heen, laat staan van camera’s. Daar speelt onzichtbaar zijn een 

minder grote rol. Tieners daarentegen hebben je zo door. Vooral als ze het 

klittenband van je fototasje horen, of het gezoem van het inschakelen van 

de camera. 
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Poseren 
De meest eenvoudige vorm van poseren, is dat je even de naam van het 

kind roept of wat instructies geeft. Hij kijkt jouw kant op en gaat wat meer 

rechtop zitten, waarna jij een foto maakt. Je kunt kinderen ook bij pappa, 

mamma, opa of oma op schoot zetten om een paar plaatjes te schieten. 

Vervelen ze zich op schoot? Geef ze dan snel hun favoriete speeltje, dan 

heb je iets meer tijd om de foto te maken. 

 
Een mooie achtergrond opzoeken en dan het goede moment afwachten. 

(1/400, f/2.8, ISO 100, 100 mm) 

Nog een stap verder is het om er een echte fotosessie van te maken. Dan 
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kies je van tevoren een plek uit waar je de foto’s gaat maken. Je stelt je 

spullen op en roept het kind bij je. Om hem dus op een van tevoren 

bedachte plek en manier vast te leggen. Wees gerust, je hoeft er heus geen 

complete fotostudio met speciale apparatuur voor in te richten. 

Een plek inrichten 
Als je er een fotosessie van maakt, is het verstandig om eerst je spullen op 

te stellen. Dan ben je klaar om foto’s te maken zodra je het kind erbij 

roept. Waarom? Al naar gelang de leeftijd, zullen kinderen niet altijd even 

geduldig wachten als je de camera nog in de tas hebt zitten en het statief 

ergens op zolder rondzwerft. Geef bij voorkeur een tijdje van te voren 

alvast aan dat je van plan bent foto’s te gaan maken. Dan kan een kind 

alvast aan het idee wennen en overval je hem niet. Sommige kinderen 

vinden het prettig om verrast te worden, maar bij anderen heeft zoiets tijd 

nodig om te ‘bezinken’. Als kinderen het leuk vinden en oud genoeg zijn, 

mogen ze uiteraard best meekijken of een handje helpen. 

Rust 

Zoek een rustig plekje waar je foto’s kunt maken, zonder dat je door 

anderen gestoord wordt of dat jij iemand in de weg zit. Als je binnen 

fotografeert, houdt dat bijvoorbeeld in dat je probeert na te gaan wat 

andere huisgenoten de komende tijd gaan doen. Poseren bij de televisie is 

niet handig als iemands favoriete programma bijna begint. In de buurt van 

de keuken als het tegen etenstijd loopt is ook niet de meest optimale plek. 

Heb je een plek gevonden waar je kinderen goed kunt fotograferen, zorg 

dan dat het kind kan staan, zitten, liggen, hangen, of wat dan ook. Dat is 
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afhankelijk van hoe jij de foto’s in gedachten hebt en uiteraard de leeftijd 

van het kind. Zet alvast een stoel, tafel, krat, of driewieler klaar. Als je een 

statief gebruikt, stel de camera dan gelijk op de juiste hoogte in. Probeer er 

een gezellig plekje van te maken en geen kille, kale ‘etalage’. Kinderen 

zullen zich dan sneller op hun gemak voelen. 

 
Soms houdt poseren niet meer in dan een kind eventjes te laten opkijken. 

(foto: Bill Davenport / www.lightnshadow.org) 

Foto’s van bijvoorbeeld een kinderfotograaf, hebben vaak een gekleurde 

achtergrond. Dit soort achtergrondrollen heb je vast niet in huis, maar een 

muur met een egale kleur voldoet ook prima. Eventueel kun je een laken, 

kleed of doek ophangen. Gebruik liever geen drukke achtergrond, dat leidt 

erg af. De achtergrond moet groot genoeg zijn om beeldvullend te zijn, 

zodat de achterliggende muur of ruimte niet te zien is. De foto achteraf 

bijsnijden op de computer kan ook, maar is extra werk. Laat het kind niet 
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te dicht bij de achtergrond plaatsnemen. Want anders krijg je een lelijke 

slagschaduw op de muur te zien als je de flitser of felle lampen gebruikt. 

 
Zoek een plek waar je ongestoord kunt fotograferen. 

Model gereed maken 
Zodra de spullen gereed staan, je getest hebt wat er getest kan worden en 

alles lijkt te werken, is het tijd om de jonge modellen er op en top uit te 

laten zien. Dat mag trouwens best eerder gebeuren als je er niet alleen 

voorstaat. Ben je alleen en is het kind nog jong, dan is het meestal 

handiger om het optutten pas te doen zodra je de spullen hebt opgesteld. Je 

kunt daarna dan direct beginnen met fotograferen. Anders loop je het risico 

dat terwijl jij de apparatuur opstelt, de kleine tijdens het spelen een deel 

van je inspanning al weer teniet heeft gedaan. 

Omdat het een geposeerde foto wordt, zal er waarschijnlijk meer aandacht 
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aan uiterlijkheden besteed worden dan bij een spontane foto, die je immers 

vaak impulsief neemt. Gekamde haren, leuke kleding, een schone snoet, je 

kunt dit alles naar eigen inzicht doen. Poets bij het kleine grut in ieder 

geval alle sporen van etensresten, spuug en snot van het gezicht af en bij 

de nageltjes vandaan. Controleer of de kleertjes er onberispelijk uitzien en 

doe ze eventueel snel nog wat schoons aan. 

 
Nette kleren aan, de haren gekamd, klaar voor de foto. 

(1/80, f/3.4, ISO 100, 90 mm) 

Als je een tienerdochter op de foto zet, heb je kans dat ze zich eerst wil 

opmaken. Waarschijnlijk in haar kamer, uit het zicht. Geef haar de 

gelegenheid om dit rustig te doen (het kan wel even gaan duren) en mocht 

ze een beetje te veel haar best hebben gedaan met poederdoos en 

lippenstift, dan hoef je daar niet altijd wat van te zeggen. Het hoort bij de 

leeftijd en later kun je er samen om lachen. 
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Assistentie 

Werk je met jonge kinderen, dan heb je eigenlijk altijd een assistent nodig 

die in de buurt van de kleine blijft. Het is niet verstandig een baby of 

dreumes op een tafel te zetten en daarna een stukje verderop achter je 

camera weg te duiken, zonder dat er iemand is die op het kind let (en er pal 

naast staat). 

 
Vanaf een bepaalde leeftijd willen meisjes zich eerst opmaken. 

(1/60, f/5.6, ISO 100, 60 mm) 

Licht 
Om te fotograferen heb je licht nodig. Je kunt bij het poseren een 

natuurlijke lichtbron gebruiken, zoals daglicht dat door een raam naar 

binnen valt. Let op dat het kind gelijkmatig belicht wordt en speel hierbij 

gerust met schaduwwerking. Laat kinderen liever niet direct in fel licht 

kijken. Je kunt ook lampen of een flitser inzetten om de kinderen een 
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beetje bij te lichten. Let dan wel extra goed op de kleuren in je foto’s. 

Want als er meerdere soorten licht zijn, zoals daglicht gecombineerd met 

lamplicht, kan de camera in de war raken en de kleuren verkeerd 

weergeven. Hoe je daglicht, lamplicht en flitslicht het beste bij 

kinderfoto’s gebruikt, lees je in hoofdstuk 5 over soorten licht. 

 
Pas op met fel licht (of geef je kind een zonnebril…) 

(foto: Jeroen Horlings / www.examedia.nl) 

Scherpe ogen 

Bij een portretfoto is het gezicht het allerbelangrijkst. Dat moet dus 

onberispelijk op de foto komen. Met name de ogen moeten perfect scherp 

zijn. De achtergrond mag wel onscherp zijn, maar zorg dus altijd voor 

voldoende scherptediepte in het gezicht. Kinderen hoeven heus niet altijd 

lachend op de foto. Wist je dat de ogen zich vernauwen en gezichtsspieren 

zich aanspannen als iemand lacht? Bij een ontspannen gezicht, dus zonder 
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breeduit te lachen, zijn de ogen juist groter en komen kinderen (en 

volwassenen trouwens ook) beter op de foto. 

 
Bij een portret moeten de ogen scherp zijn. 

(1/100, f/3.5, ISO 100, 108 mm) 

Aandacht trekken 
Anders dan bij spontane fotografie waarbij je kinderen ongestoord hun 

gang laat gaan, vraag je bij het poseren bewust om aandacht. Jonge 

kinderen kun je het beste iets geven om hun interesse te wekken, om ze 

bezig te houden en uiteraard om te voorkomen dat ze zich gaan vervelen. 
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De kunst is om op het juiste moment aandacht te trekken. 

(1/100, f/3.5, ISO 100, 108 mm) 

 
Vooral op jonge leeftijd is aandacht trekken soms een hele kunst. 

(foto: Jeroen Horlings / www.examedia.nl) 
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Leg dus alvast wat klein speelgoed klaar. Dat kan een rammelaar of een 

knuffeldier zijn die het kind een vertrouwd gevoel geeft. Een nieuw en 

onbekend voorwerp kan ook een idee zijn, omdat er dan nog iets te 

ontdekken valt. De kans is groot dat kinderen langer stil blijven staan, 

zitten of liggen, zodat je meer tijd hebt om je foto’s te maken. Houd er wel 

rekening mee, dat ook het speelgoed nu (deels) op de foto komt. 

Het gevaar van een speeltje geven, is dat bijvoorbeeld een dreumes er te 

veel verdiept in raakt en vergeet om naar jou en de camera te kijken. Om 

dat te voorkomen is het een idee om zelf iets interessants vast te houden 

waarmee je de aandacht naar je toe trekt. Zo kun je ergens een geluidje 

mee maken, of met een kleurrijk of glimmend ding zwaaien. Een lampje 

(niet fel) laten knipperen kan ook. Ben je niet alleen, dan is die taak prima 

aan een assistent te geven. Dan heb jij je handen vrij om je op de camera 

en het maken van de foto’s te concentreren. Als jouw assistent vlak naast 

of achter je gaat staan en het speelgoed ter hoogte van de lens houdt, kijkt 

het kind precies jouw kant op. 

Geduld 
Het jongste grut kan rusteloos of zelfs een beetje angstig worden, als je ze 

zomaar op een tafel of stoel zet zodat ze vol in de belangstelling komen te 

staan. Ze weten niet wat hen overkomt, laat staan wat er van ze verwacht 

wordt. Merk je aan kinderen dat ze zich niet prettig voelen, laat de camera 

dan voor wat het is en stel ze eerst gerust. Om kinderen te fotograferen heb 

je veel geduld en doorzettingsvermogen nodig. En je moet razendsnel 

kunnen werken. Blijf altijd vriendelijk en kalm, word nooit boos op een 

kind. Als je dat wel doet, heb je het voor altijd verpest, want de 
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herinnering aan die boze fotograaf zal niet snel slijten. 

 
Als kinderen niet op de foto willen, laat ze dan met rust. 

(1/200, f/3.3, ISO 100, 70 mm) 

Straal vooral uit dat het iets leuks en spannends wordt. Wil het echt niet 

lukken en zie je de gezichten al betrekken, dan is het beter om te stoppen. 

Probeer niet om je zin door te drijven. De tegenzin neemt alleen maar toe 

en je foto’s worden er niet beter op. Het kan ook een idee zijn om eerst een 

broertje, zusje, papa of mama op de kiek te zetten, zodat de kleine eerst 

even kan meekijkt. Dan ziet hij wat de bedoeling is en dat het best leuk is 

om te doen. Zegt een kind nee, zeg dan dat het prima is en kom er eventjes 

niet op terug. Vaak komen ze even later spontaan naar je toe om alsnog 

een foto te maken. Dan is het geen moeten, maar willen. 

Belonen 
Als je even stopt of pauzeert, laat de opstelling dan staan zolang hij niet in 
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de weg staat. Dan kun je meteen weer verder als een kind aangeeft nu wel 

op de foto te willen. Zoals om het beloofde ijsje te verdienen. Maak altijd 

en veel complimenten. Niet alleen achteraf, maar vooral ook tijdens het 

poseren doen complimenten wonderen. Zo laat je kinderen weten dat ze 

het prima doen. 

Ben je klaar? Beloon kinderen omdat ze goed hun best hebben gedaan. Dat 

kan met iets lekkers of desnoods een nieuw speeltje. Ook als de foto’s 

minder leuk zijn dan je had gehoopt, want daar kan het kind niet altijd iets 

aan doen. Het is ook een aanmoediging om een volgende keer weer te 

poseren. Stel de prijs het liefst vooraf in het vooruitzicht, als motivatie om 

goed hun best te doen. Oudere kinderen maak je niet meer blij met een 

snoepje of speeltje. Die kun je gewoon vragen om een bepaalde houding 

aan te nemen en wel of niet naar de camera te kijken. Omdat ze vaak maar 

kort voor je willen poseren, is ook hier snelheid geboden. 

Stoere foto 

Op een bepaalde leeftijd krijgen kinderen steeds minder zin om op de foto 

te gaan, zodat poseren lastiger wordt. Ze willen dan hun eigen ding doen, 

met rust gelaten worden. Meisjes zijn nog wel te overreden als ze 

opgemaakt en met leuke kleren op de foto mogen, jongens als een stoere 

jas of houding is toegestaan. Als poseren er even niet inzit, blijft het 

maken van spontane foto’s over als alternatief. Doe het dan niet stiekem, 

maar wel zo veel mogelijk ongemerkt, zodat ze gewoon hun gang kunnen 

gaan. 
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Op jonge leeftijd willen ze nog graag poseren. 

(1/40, f/2.8, ISO 100, 40 mm) 

De foto’s 
Het is verstandig om tijdens de sessie niet teveel met je spullen bezig te 

zijn. Zorg dat je geroutineerd overkomt door je apparatuur te kennen en 

van tevoren de benodigde knoppen en menu’s te verkennen. Als je tijdens 

de sessie minutenlang op zoek bent naar net die ene instelling, of veel 

foto’s nodig hebt voordat alles is ingesteld en je eindelijk aan een echte 

foto toekomt, ben je de aandacht van het kind echt wel kwijt. 

Licht van te voren toe wat de bedoeling is en vertel ook tussendoor waar je 

mee bezig bent. Laat kinderen en andere aanwezigen niet in onzekerheid 

over wat je achter het schermpje van je camera staat te doen. Prima dat je 

tussendoor even wat foto’s controleert, dat is ook nodig om op tijd nog wat 

zaken bij te regelen, maar bestudeer liever niet elke foto uitgebreid. Het is 
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ook niet nodig om mislukte foto’s meteen op te ruimen. Doe dat achteraf. 

Geheugenkaarten zijn tegenwoordig groot genoeg. 

 
Laat kinderen af en toe even meekijken. 

Door tussendoor wat resultaten op het schermpje van de camera te laten 

zien, betrek je kinderen bij het fotograferen. Ze zien dan meteen hoe ze op 

de foto overkomen en mocht je iets anders willen, dan is het makkelijker 

uit te leggen. Ook kunnen oudere kinderen zo zelf met suggesties komen 

of improviseren. Voorkom dat je elke foto telkens meteen moet laten zien, 

dan blijf je heen en weer lopen. Laat kinderen ook niet per foto opspringen 

en naar je camera rennen. Dat vreet tijd, want dan moet je ze steeds 

opnieuw de juiste houding laten aannemen. 

Zelfbediening 
Als je een camera met een draaibaar scherm hebt, kun je het toestel op een 
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statief zetten en het scherm zo kantelen dat kinderen zichzelf zien. Als er 

een timer (zelfontspanner) op de camera zit, kun je er zelfs een spelletje 

van maken. Via een spannend aftelspel bepalen kinderen dan zelf hoe ze 

op de foto komen. Bij de meeste camera’s knippert er een lampje of hoor 

je een pieptoon tijdens het aftellen. Er zijn ook camera’s waarbij je een 

afstandsbediening kunt gebruiken. Die moet je er dan wel los bijkopen. 

Hiermee kan een kind helemaal zelf bepalen hoe en wanneer hij op de foto 

komt. Of jij doet alsof je even wat anders aan het doen bent en drukt af 

zodra je wat leuks ziet. 

Groepsfoto en familieportret 
Eén kind op de foto zetten kan lastig zijn. Een groep kinderen vastleggen 

is nog complexer. De tips die ik gegeven hebben, gelden uiteraard ook bij 

het fotograferen van meerdere kinderen tegelijk. Wel moet je er extra goed 

op letten dat elk kind nu leuk op de foto komt. Controleer groepsfoto’s 

altijd zorgvuldig door ze op het schermpje van de camera uit te vergroten. 

Want alleen zolang iedereen er is, kun je nog een nieuwe poging wagen. 

Kijkt iedereen zoals je ze gevraagd hebt? Zitten alle kleren netjes? Worden 

er niet stiekem vingers achter hoofden omhoog gestoken? Is iedereen goed 

te zien en zit er nergens een gezicht verscholen achter het hoofd van 

iemand anders? Een handige truc is om te vragen of iedereen de fotograaf 

goed kan zien. Want zien zij jou, dan staan hun gezichten straks op de 

foto. 
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Meerdere kinderen op de foto zetten is best lastig. 

Heeft iedereen op het cruciale moment de ogen open? Dat is altijd een 

lastig verhaal bij groepsfoto’s. Je moet de foto’s echt zorgvuldig op het 

scherm bekijken, want er knippert altijd wel iemand. Iedereen de ogen 

laten sluiten en op jouw aangeven pas weer openen (aftellen), wil soms 

helpen, als iedereen tenminste een serieuze poging waagt en er geen 

grapjassen tussen zitten. 

Een gezins- of familieportret kun je ook prima zelf maken. Het verschil 

met een kindergroepsfoto, is dat er nu een of meer volwassenen tussen 

zitten en dat je eventueel ook zelf in beeld komt. Als zowel volwassenen 

als kinderen op de foto gaan, is het belangrijk dat je iedereen zo opstelt dat 

zowel groot als klein goed is te zien. Volwassenen gaan zitten, kinderen al 

naar gelang hun leeftijd zitten, staan, of kruipen bij iemand op schoot. 

Gebruik de timer of een afstandsbediening om ook zelf op de foto te gaan. 
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Is iedereen goed te zien en worden er niet stiekem vingers opgestoken? 

Gezichtsherkenning, lach- en knipperdetectie 
Steeds meer camera’s en uiteraard ook smartphones, hebben leuke functies 

aan boord voor het maken van portretfoto’s. Zoals gezichtsherkenning. 

Soms worden tot wel zestien gezichten volledig automatisch herkend en 

worden scherpstelling, kleuren en belichting hier perfect op afgestemd. 

Ook is het dan veel minder belangrijk waar een kind zich in beeld bevindt. 

In het midden of aan de rand, de camera spoort het gezicht toch wel op. 

Onscherpe foto’s komen zodoende veel minder vaak voor. 
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Knipperen 

Er zijn camera’s die nog een stap verder gaan dan gezichtsherkenning. Ze 

maken pas een foto als iedereen lacht en wachten nog even als iemand met 

zijn ogen knippert. In het laatste geval wordt de foto niet gemaakt, of 

wordt die meteen daarna automatisch weer weggegooid. Nog even en je 

hoeft als fotograaf alleen je camera nog maar neer te zetten en het toestel 

regelt verder alles voor je. 

 
Een gezinsfoto maken kan met de timer of een afstandsbediening. (Foto: 

Olympus) 
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4. Goed belicht is het halve werk 
Zonder licht is de wereld donker. Aan onze ogen hebben we dan 

niets, want geen licht betekent geen zicht. Voor een camera is het 

niet anders. Zonder licht kan een fototoestel geen foto’s maken. 

Bij licht is niet alleen de hoeveelheid, maar ook het soort enorm 

belangrijk. Zo heeft zonlicht andere eigenschappen dan het licht 

van een gloeilamp. Foto’s die je in de volle zon maakt, zien er 

daarom anders uit dan op een bewolkte dag, of wanneer je ze 

binnen maakt. 

Er zijn situaties waarin een fototoestel het licht verkeerd inschat, zodat je 

foto’s minder mooi worden of zelfs mislukken. Als je begrijpt hoe een 

camera met licht omgaat, lukt het je om onder de meest moeilijke 

lichtomstandigheden toch nog fantastische kinderfoto’s te maken. 

Het oog van de camera 
Omdat er niet altijd evenveel licht is, hebben onze ogen pupillen. Als er 

veel licht is verkleinen ze zich en in de schemering worden ze juist groter. 

Zo reguleren de pupillen de hoeveelheid licht die onze ogen opvangen. 

Ook voor een foto is een bepaalde hoeveelheid licht nodig. Is er te weinig 

van, dan krijg je te donkere foto’s en bij een overschot aan licht raken ze 

overbelicht. Net als het menselijk oog, moet ook een camera dus met 

alsmaar wisselende lichtomstandigheden kunnen omgaan. 

Een camera heeft net als onze ogen een pupil. Dit wordt het diafragma 

genoemd. Het is een in grootte instelbare opening die in de lens zit 
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ingebouwd. Als er veel licht is, wordt de opening een stukje 

dichtgeknepen. Kleiner gemaakt dus. Om te voorkomen dat er te veel licht 

in de camera valt. Bij weinig licht zal het diafragma juist worden geopend, 

zodat de foto niet te donker wordt. 

 
Ook een camera heeft een pupil. 

(foto: Jeroen Horlings / www.examedia.nl) 

Daarnaast is de tijdsduur in te stellen. Als er veel licht is, hoeft een camera 

maar heel eventjes te kijken. Is er minder licht, dan duurt het langer 

voordat de camera genoeg licht heeft verzameld om een goede foto te 

maken. Dit wordt de belichtingstijd of sluitertijd genoemd. In principe zijn 



Kees Krick - Kinderen fotograferen - pagina 76 van 245 
 

deze twee mechanismen, dus diafragma en sluitertijd, voldoende om onder 

uiteenlopende lichtomstandigheden een prima kinderfoto te maken. Straks 

zien we nog een derde belangrijke factor, die nog wat extra flexibiliteit 

geeft. Dat is de iso-waarde oftewel lichtgevoeligheid. 

Kraan 

Het belichten van een foto kun je vergelijken met een waterkraan. Door de 

kraan meer of minder open te draaien (de stroomsterkte, het diafragma) en 

het water een tijdje uit de kraan te laten stromen (tijdsduur, oftewel 

sluitertijd), regel je heel secuur de benodigde hoeveelheid water (licht). 

Belichtingsstop 
Om onder wisselende lichtomstandigheden je foto’s juist te belichten, kan 

een camera zowel het diafragma als de sluitertijd in kleine stappen 

veranderen. Elke stap wordt een stop genoemd en houdt altijd een 

halvering of verdubbeling van de hoeveelheid licht in. Tegenwoordig zijn 

ook halve stops en zelfs derden van stops mogelijk. Daarmee is de 

belichting nog fijner te bepalen, omdat je dan niet meteen met een 

verdubbeling/halvering te maken hebt. Of je dit wilt, stel je in via het 

cameramenu. 

1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 

Sluitertijden (van snel naar langzaam) 

Als we naar een sluitertijd van 1/500 seconde kijken, dan is een foto twee 

keer langer te belichten door de belichtingstijd te verdubbelen. Op 1/250 

seconde laat je dan twee keer langer licht binnenstromen. De lensopening 
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(het diafragma) blijft in dit geval hetzelfde. Alleen de tijdsduur is hier 

aangepast. Wil je juist de helft korter belichten, dan is in plaats van 1/500 

een twee keer snellere tijd nodig: 1/1000 seconde. 

1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 

Diafragmawaarden (in hele stops; van grote naar kleine opening) 

In plaats van de sluitertijd, mag je ook het diafragma aanpassen. Elke stop 

die het diafragma verandert, betekent weer een halvering of verdubbeling 

van de hoeveelheid licht. Van f/11 naar f/16 is een halvering, terwijl van 

f/11 naar f/8 juist een verdubbeling is. Dit keer blijft de tijdsduur (de 

sluitertijd) hetzelfde. We passen dus alleen het diafragma aan. Het kan 

verwarrend zijn dat een groter diafragmagetal betekent dat de opening in 

de lens kleiner wordt en dus minder licht doorlaat. Toch is dat zo. 

Getal of verhouding? 

Welke camera of klok je ook pakt, 1/2000 seconde is altijd exact even 

lang. Maar met het diafragma werkt dat anders. Een diafragmawaarde is 

geen absoluut getal, maar de verhouding tussen de lengte van de lens en de 

diameter van de lensopening. In een knots van een lens zijn grotere 

openingen mogelijk dan in een miniatuur lensje. Een opening van vele 

centimeters past gewoon niet in een lensje met een doorsnede van enkele 

millimeters. Vandaar dat het diafragmagetal niet in millimeters wordt 

aangegeven, maar als een verhouding. Zoals f/2.8 of f/11 dus. Op elk 

fototoestel en bij elke lens geeft het diafragma ‘naar verhouding’ precies de 

juiste hoeveelheid licht. 
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Mag het meer of minder zijn? 
In plaats van alleen de sluitertijd of alleen het diafragma te veranderen, 

mag je ze ook allebei aanpassen. Door de een te verminderen en de ander 

met dezelfde hoeveelheid stappen te vermeerderen, ontstaan combinaties 

van sluitertijd en diafragma die exact dezelfde belichting geven. Als 

fotograaf mag je dus kiezen welke je neemt. Neem je een (relatief) 

langzame tijd en een kleine lensopening, of een snelle tijd met een grote 

lensopening. De hoeveelheid licht blijft hetzelfde, maar er treden andere 

effecten op in je foto’s. Daar kom ik straks nog op terug. 

 
Voor actiefotografie is een snelle sluitertijd nodig. 

(1/1000, f/3.3, ISO 100, 75 mm) 

Waarom zou je dat willen? Wat is het nut als de belichting toch helemaal 

hetzelfde blijft? Dan kies je toch één combinatie van diafragma en 

sluitertijd en vergeet je de rest? Een van de redenen is dat het nogal 
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uitmaakt wat je fotografeert – en hoe je wilt dat het op de foto komt. Als je 

een bewegend kind fotografeert, heb je een snelle sluitertijd nodig. Want 

anders komt het kind bewogen oftewel onscherp op de foto. Hoe meer 

snelheid, hoe korter de sluitertijd die je nodig hebt. Ligt een kind op de 

bank te slapen of zit het rustig te spelen, dan volstaat een langzamere tijd 

ook wel. 

 
Een langzame sluitertijd benadrukt snelheid en beweging. 

(1/25, f/9, ISO 100, 38 mm) 

Lichtgevoeligheid 
Als de hoeveelheid licht afneemt, is het lastiger om bewegende kinderen te 

fotograferen. Zelfs bij de grootste lensopening kan er dan te weinig licht 

zijn en wordt de sluitertijd te langzaam om ze scherp te fotograferen. 

Gelukkig is dit prima op te lossen met de derde en laatste factor die de 

belichting van je foto’s bepaalt. Dat is de lichtgevoeligheid van de 
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beeldsensor die in je camera of smartphone zit. Als we de sensor 

gevoeliger maken, heeft de camera minder licht nodig en daardoor kunnen 

we alsnog een wat snellere sluitertijd instellen. 

50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600 51200 102400 

iso-waarde (van lagere naar hogere gevoeligheid) 

Lichtgevoeligheid wordt ook wel de iso-waarde genoemd. Een term die 

nog uit het analoge tijdperk stamt. Je kocht toen een filmpje met een 

bepaalde iso-waarde (of ASA-waarde). Nu gaat dat makkelijker, omdat je 

dynamisch kunt schakelen. Vooral bij digitale fotografie geeft dit veel 

extra vrijheid. In het menu of via een draaiknop is de sensor van de camera 

meer of minder gevoelig te maken voor licht. Ook smartphones kennen dit 

trucje. Alleen kun je daar vaak niet zelf een iso-waarde kiezen, maar doet 

het toestel dit automatisch voor je. 

Gevoelige truc 

Er zit maar één sensor in je camera. Die kun je niet verwisselen en hij kan 

al helemaal niet gevoeliger worden dan hij van nature al is. Dus wordt er 

stiekem een trucje toegepast. Het elektrische signaal wordt versterkt, 

waardoor het lijkt alsof de sensor meer licht opvangt. Hierdoor kun je ook 

bij weinig licht nog foto’s maken. Zelfs zonder te flitsen. 

Andersom kun je de sensor ook minder gevoelig maken als er te veel licht 

is. Bijvoorbeeld als je liever een langzame sluitertijd gebruikt. Hoewel 

lichtgevoeligheid overeenkomsten met de sluitertijd lijkt te hebben, zijn 

het wel twee heel verschillende dingen. Bij een hogere lichtgevoeligheid 



Kees Krick - Kinderen fotograferen - pagina 81 van 245 
 

kun je met een snellere sluitertijd werken, maar je mag er ook voor kiezen 

om een kleinere lensopening in te stellen. Er lijkt gewoon meer licht te 

zijn, waardoor je extra keuzes krijgt. 

Je hoeft gelukkig niet altijd zelf een iso-waarde in te stellen. Het mag wel, 

maar je kunt dit ook aan de camera overlaten. Door de lichtgevoeligheid 

op Auto te zetten. Dan kiest het toestel steeds de meest geschikte iso-

waarde die bij de lichtomstandigheden past. 

Ruis 
Standaard staat de lichtgevoeligheid van de meeste camera’s ingesteld op 

een waarde van 100, al komt 200 ook regelmatig voor. Net als bij het 

diafragma en de sluitertijd, is elke stap (stop) weer een verdubbeling of 

halvering van de hoeveelheid licht. Schakel je van ISO 100 over op 200, 

dan lijkt de sensor ineens twee keer gevoeliger te zijn geworden. De 

lichtgevoeligheid kun je tegenwoordig opschroeven tot 3200, 6400 of op 

sommige camera’s zelfs tot ISO 102.400. Wat niet wil zeggen dat de 

foto’s daar altijd beter van worden. 

Bij hoge iso-waarden wordt het signaal van de sensor zo erg versterkt, dat 

de kwaliteit van de foto achteruit holt. Er treedt dan ruis op. Dat zijn kleine 

spikkeltjes of gekleurde blokjes die niet in de foto thuishoren. Een sensor 

heeft altijd een klein beetje last van ruis, zelfs bij ISO 100, alleen is het 

dan amper te zien. Maar naarmate de ISO hoger wordt, zal de ruis steeds 

duidelijker zichtbaar worden. Op een gegeven moment is de ruis zo 

overheersend, dat de foto echt niet mooi meer is. Je kunt hem dan hooguit 

klein op het scherm bekijken of op pasfotoformaat afdrukken. 
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Laat de iso-waarde liefst zo laag mogelijk. 

(1/160, f/4.5, ISO 200, 108 mm) 

Sensorgrootte en ruis 

Camera’s met grote beeldsensoren hebben minder last van ruis dan 

toestellen met kleine sensoren (met hetzelfde aantal megapixels). Logisch, 

want op een grote sensor is meer ruimte. De pixels zijn groter en vangen 

meer licht op. Het signaal wordt minder versterkt en de kwaliteit blijft 

langer goed. Een spiegelreflex (grote sensor) heeft daarom aanzienlijk 

minder last van ruis dan een compactcamera (kleine sensor). Een 

smartphone heeft een zeer kleine sensor. Daarom valt de kwaliteit erg 
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tegen als je bij weinig licht fotografeert. Wel worden de sensoren steeds 

beter, dus misschien is er ooit geen kwaliteitsverschil meer. 

Belichtingsmeter in de war 
In de automatische stand bepaalt de lichtmeter van de camera de belichting 

van de foto. Dat wil niet zeggen dat het altijd perfect gaat, of dat de 

camera er nooit naast zit. Wie liever (gedeeltelijk) het heft in eigen hand 

neemt, kan op handbediening overschakelen. Niet elke camera staat dat 

toe, dus hangt het van het toestel af wat de mogelijkheden zijn. Gelukkig 

kun je ook als de camera zelf de belichting regelt, een zeker mate van 

invloed uitoefenen. 

Lichtmeting 
Een camera meet het licht, maar kan in de war raken als er naar 

verhouding veel lichte of juist veel donkere gebieden zijn. Een zwarte poes 

in een besneeuwde tuin bijvoorbeeld, of een kamer met alleen een 

flakkerende kaars. Het toestel moet dan kiezen wat het goed moet 

belichten. De sneeuwvlakte of de poes, de schemerige kamer of de 

kaarsvlam. Bij het meten van de hoeveelheid licht, kijkt het toestel naar de 

gehele foto en er wordt een gemiddelde berekend. Traditioneel telt het 

beeldcentrum iets zwaarder mee in deze berekening, omdat er vanuit wordt 

gegaan dat het hoofdonderwerp zich midden in beeld bevindt. 

Dat er met een gemiddelde wordt gewerkt, geeft al aan wat er soms fout 

gaat. Als de omgeving spierwit is en kinderen komen maar klein in beeld, 

dan telt al dat wit erg zwaar mee in de belichting. Net als bij de poes in het 

sneeuwlandschap. De camera zal vanwege het vele wit veel korter 
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belichten dan nodig is. Waardoor de kinderen te donker op de foto komen 

en ook de sneeuw er grauw en grijs uitziet. Dat gebeurt vooral op zonnige 

dagen. Dus als er erg veel licht is en je dit echt niet verwacht. Maar omdat 

sneeuw enorm veel (zon)licht reflecteert, wordt de foto als tegenreactie 

sterk onderbelicht. 

 
Let op de verhouding tussen omgeving en kind. 

(1/400, f/2.8, ISO 100, 105 mm) 

Vullen de kinderen juist een groot deel van het beeld en is de witte 

achtergrond meer bijzaak geworden, dan zal de belichting veel beter 

kloppen. Dit is heel belangrijk om te onthouden! Het gaat dus vooral om 
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de verhouding tussen de kinderen en de rest van het beeld. Zit een kind 

naast een schemerlamp in een donkere kamer, maar laat je het onverlichte 

deel uit beeld, dan zal de foto best goed worden. Neem je ook (een stuk 

van) de donkere kamer mee in de foto en is het kind naast de lamp 

klein(er) in beeld, dan zal de camera overbelichten om de kamer ‘goed’ te 

belichten. Het gevolg: een flets kind door overbelichting. 

Belichtingscompensatie 
Als de automaat in de war raakt, is het tijd om de belichting zelf een tikje 

bij te sturen. Elke camera heeft speciaal hiervoor een knop waarmee je dit 

heel eenvoudig kunt doen. Het heet belichtingscompensatie. Doorgaans 

staat er een plus/min-symbool bij. Je drukt op de knop en draait vervolgens 

(meestal) aan een wieltje om het in te stellen. Hiermee dwing je de camera 

om korter of langer te belichten dan het zelf van plan was. Met 

smartphones kan dit vaak ook. Het enige wat jij hoeft te weten, is wat je 

moet doen om de camera bij te sturen. Korter, of juist langer belichten. 

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar als een scène overwegend licht is, 

moet je overbelichten om kinderen goed op de foto te zetten. Eigenlijk net 

zoals bij tegenlicht. Als de zon zich pal achter een kind bevindt (dat kan 

ook een lamp of de felle lucht zijn), wil je niet dat de achtergrond goed 

belicht op de foto komt en het kind een silhouet wordt. Nee, het relatief 

donkere kind moet er goed op komen. Andersom moet je juist 

onderbelichten om een kind in een erg donkere omgeving te fotograferen. 

Bijvoorbeeld lezend bij lamplicht. De omgeving blijft dan relatief donker, 

zodat het kind in de gloed van het lamplicht wel goed is te zien op de foto. 



Kees Krick - Kinderen fotograferen - pagina 86 van 245 
 

 
Om de sfeer te behouden is hier juist een stop onderbelicht. 

(1/8, f/2.8, ISO 200, 28 mm) 

 
Door expres over te belichten ligt de nadruk op de ogen. 

(1/250, f/4, ISO 100, 60 mm) 
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Histogram 

Een aardige indicatie of de belichting van een foto klopt, is het histogram. 

Veel camera’s kunnen dit ‘live’ laten zien, dus terwijl je foto’s maakt. De 

grafiek laat het aantal lichtintensiteiten zien. Uiterst links staat voor zwart 

en rechts is wit. Als de grafiek voornamelijk tegen de linkerkant aanzit, 

dan moeten er veel donkere gebieden in beeld zijn. Is dat niet zo, of is dat 

niet je onderwerp, dan belicht de camera te kort en wordt je foto te donker. 

Een grafiek die tegen de rechterkant aanzit, klopt alleen als er veel licht is. 

Zo niet, dan wordt alles ten onrechte veel te licht. Met een beetje ervaring 

stelt deze grafiek je in staat te beoordelen of jouw camera een juiste 

inschatting van het aanwezige licht maakt. 

 
Allereerst een gelijkmatig belichte foto. 

Dan een foto met veel lichte gebieden (of overbelicht). 
Tot slot een foto met veel donkere gebieden (of onderbelicht). 

Scherptediepte 
Met het diafragma bepaal je de grootte van de lensopening en daarmee de 

hoeveelheid licht die op de sensor valt. Maar er is meer. Het diafragma 

bepaalt ook de scherptediepte. Scherptediepte is iets anders dan scherpte, 

maar heeft er wel veel mee te maken. 



Kees Krick - Kinderen fotograferen - pagina 88 van 245 
 

Wat is scherptediepte 
Als je met een camera op het gezicht van een kind scherpstelt, is alles 

scherp wat zich op exact dezelfde afstand van de camera bevindt. Verder 

naar voren of naar achteren in de foto is er steeds minder scherpte. Richt je 

de camera op het puntje van de neus, dan kunnen de ogen al onscherp zijn 

als de scherptediepte klein is. Dat valt niet altijd op, omdat de scherpte 

voor en achter het onderwerp (waarop we scherpstellen) meestal maar heel 

langzaam afneemt. Pas als de onscherpte flink is toegenomen, of als we de 

foto heel groot bekijken, zien wij het ineens wel. Hoe verder zich iets van 

het punt bevindt waarop jij hebt scherpgesteld, hoe minder scherp dat op 

de foto komt. 

Scherptediepte 

Het scherpe gebied begint altijd ergens voor het punt waarop jij scherpstelt 

en loopt ook verder door tot een punt ergens daarachter. Scherptediepte is 

dus de diepte van de scherpte. In feite is het een glijdende schaal en wordt 

verder naar voren en verder naar achteren alles steeds onscherper, tot we 

het vanaf een bepaald punt ook echt als onscherp waarnemen. 

Hoe beïnvloed je het 
Een combinatie van vier factoren bepaalt de hoeveelheid scherptediepte 

die je in kinderfoto’s ervaart. Diafragma is er één van. Hoe kleiner je de 

lensopening maakt (een groter diafragmagetal dus), hoe groter de 

scherptediepte wordt. Andersom is er bij grotere lensopeningen (kleine 

diafragmagetallen) steeds minder scherptediepte. Je moet dan heel secuur 

scherpstellen, want als je er ook maar even naast zit, is bijvoorbeeld een 

deel van het gezicht al onscherp. Wil je veel scherptediepte hebben, dan 
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zul je voor een diafragma zoals f/8, f/11 of zelfs f/16 kiezen. Om weinig 

scherptediepte te krijgen is f/2.8 of f/4 vaak wel voldoende. Er zijn lenzen 

die nog lager gaan en dus nog minder scherptediepte geven, zoals f/2 en 

zelfs f/1.4. 

Bevindt een kind zich vlak bij de lens, dan heb je veel minder 

scherptediepte dan wanneer je wat afstand neemt. Sta je op iemands lip, 

dan is het dus lastiger om het hele gezicht scherp te krijgen. Ook neemt de 

scherptediepte af naarmate je meer inzoomt. In de groothoekstand heb je 

daarom veel meer scherptediepte dan in de telestand. 

 
Door dichterbij te gaan staan, neemt de scherptediepte vanzelf af. 
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Ga je verder weg staan (met dezelfde zoomstand), dan neemt de 

scherptediepte juist toe. 

Als laatste speelt de grootte van de beeldsensor een rol. In smartphones en 

compactcamera’ s zit een erg kleine beeldchip. De foto’s krijgen hierdoor 

een enorme scherptediepte. Bij een spiegelreflex is de scherptediepte 

aanzienlijk kleiner en daarom kun je heerlijk spelen met scherpte en 

onscherpte. Bij een spiegelreflex met een zogenaamde full frame sensor 

heb je vaak maar heel weinig scherptediepte. Full frame houdt in dat de 

beeldchip even groot is als een opname op een filmrolletje uit het analoge 

(35 mm oftewel kleinbeeld) tijdperk. 

Scherptediepte wordt dus bepaald door de combinatie van diafragma, jouw 

afstand tot het onderwerp, de zoomstand (brandpuntsafstand) en de 

sensorgrootte. Eigenlijk is dat niet helemaal waar. Want alleen diafragma 

en afstand beïnvloeden het echt. Maar de door ons waargenomen 
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scherptediepte is ook afhankelijk van de andere twee factoren (zoomstand 

en sensorgrootte). Vandaar dat ik ze toch alle vier noem. Het gaat er 

namelijk om wat je waarneemt, niet zozeer hoe het volgens de optische 

wetten in elkaar steekt. 

 
Boven veel (1/100, f/11), onder weinig scherptediepte (1/1000, f/3.5). 

Wegwerken 

Een kleine scherptediepte is niet altijd een nadeel, maar vaak een voordeel. 

Foto’s met weinig scherptediepte worden juist erg mooi gevonden. Ook 

met onze ogen zien we op korte afstand maar in een klein gebied alles 

scherp, dus komen deze foto’s natuurlijk op ons over. Verder is het een 
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prima middel om een onrustige achtergrond weg te werken. Die wordt dan 

wazig, zodat de aandacht naar het kind op de foto gaat. 

Scherptediepte bij weinig licht 
Stel dat je niet alleen een kind, maar alles scherp op de foto wilt hebben. 

Van de salontafel op de voorgrond tot de schutting in de achtertuin of een 

berg in de verte. Je hebt dan een grote scherptediepte nodig en bent 

aangewezen op een kleine lensopening (groot diafragmagetal). Alleen laat 

een kleine lensopening nog maar weinig licht door en dus krijg je meteen 

met lange sluitertijden te maken. Prima als er voldoende licht is, maar hoe 

doe je dat als er tijdens de schemering een stel kinderen door de tuin rent? 

Een grote scherptediepte bij weinig licht en veel beweging, is helaas geen 

goede combinatie. Er kunnen nu twee soorten onscherpte optreden. 

Doordat de sluitertijd toeneemt krijg je trillingsonscherpte. Omdat je een 

camera dan nooit helemaal goed stilhoudt. Verder kan alles wat beweegt 

onscherp op de foto komen. Rennende kinderen bevinden zich niet lang 

genoeg op dezelfde plek om bij langzame sluitertijden scherp op de foto te 

komen. Dit is bewegingsonscherpte. Deze twee begrippen, trillings- en 

bewegingsonscherpte, worden vaak door elkaar gebruikt. Meer over het 

voorkomen van deze vormen van onscherpte lees je in hoofdstuk zeven. 

Motiefprogramma’s en programmastanden 
Veel camera’s hebben motiefprogramma’s. Ze zijn bedoeld om onder 

uiteenlopende (licht)omstandigheden te fotograferen, zonder dat jij je druk 

hoeft te maken over allerlei camera-instellingen. Zo kan er bijvoorbeeld 

een stand zijn om portretfoto’s te maken. Het zijn automatische standen, 
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maar ze stellen je in staat om de camera ‘in te fluisteren’ met welke 

situatie of wat voor soort onderwerp je te maken hebt. 

Daarnaast hebben de meer geavanceerde camera’s ook nog 

programmastanden. Die standen bieden variaties aan in de hoeveelheid 

invloed die jij hebt op het maken van een foto. Je stelt dan bijvoorbeeld 

zelf de sluitertijd, het diafragma, of allebei in. Desnoods neem je de 

volledige controle over, zodat de camera zich amper nog met het 

eindresultaat bemoeit. 

 
Met een draaiknop een programmastand kiezen. 

Een motiefprogramma of programmastand kies je vaak via een draaiknop 

bovenop de camera. Op compactcamera’s zitten vaak wel motief-

programma’s, maar minder vaak programmastanden. Je vind ze dan 

meestal in het menu of onder een knopje. Ook smartphones hebben soms 
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motiefprogramma’s. 

Motiefprogramma’s 
Door een motiefprogramma te kiezen, vertel je de camera wat je aan het 

fotograferen bent. Sommige camera’s hebben er slechts een paar, andere 

modellen bieden een lange lijst aan mogelijkheden. Zo vind je vaak een 

stand voor portret-, macro- en sportfotografie, maar regelmatig ook voor 

nachtopnamen, zonsondergangen en onderwaterfotografie. Als het op de 

camera niet mogelijk is om zelf aan diafragma en sluitertijd te sleutelen, 

zoals op veel compactcamera’s, dan kun je ongeveer hetzelfde effect 

bereiken door een passend motiefprogramma te kiezen. 

Voor sportende, fietsende en rennende kinderen schakel je dan 

bijvoorbeeld over naar de sportstand. Sport heeft alles met snelheid en 

beweging te maken, dus is dit een logische keuze. Het is niet goed aan te 

geven hoe de camera zich gedraagt in zo’n stand. In de sportstand mag je 

er in ieder geval van uitgaan dat er een snelle sluitertijd gekozen wordt en 

dat eventueel de iso-waarde flink wordt opgevoerd. Soms is er zelfs een 

motiefprogramma speciaal voor kinderen op een toestel te vinden. Dat 

maakt het natuurlijk helemaal makkelijk. De portretstand is uiteraard 

prima geschikt voor… het maken van portretten. Of het nu om kinderen of 

volwassenen gaat. 
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Bestaand licht is gemengd met flitslicht. 

(1 sec, f/2.8, ISO 200, 35 mm) 

Om sfeerfoto’s bij weinig licht te maken, is vaak een speciale nachtstand 

aanwezig. De camera zal dan extra lang belichten om bijvoorbeeld de 

lichtjes in de kamer of van een stad op de achtergrond vast te leggen. Een 

statief gebruiken is dan wel absolute noodzaak. Anders krijg je 

gegarandeerd bewogen (onscherpe) foto’s. Het kan zijn dat je twee standen 

tegenkomt die nogal op elkaar lijken. Eentje is dan zonder en de ander met 

flits. Die met flits is bijzonder interessant voor kinderfoto’s. Via een korte 

flits wordt het kind goed belicht, waarna via een lange sluitertijd ook de 

omgeving goed op de foto wordt gezet. Het is belangrijk dat je model na 
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de flits nog even blijft zitten of staan, omdat de foto dan nog niet klaar is. 

Geef een seintje zodra je de foto op het scherm ziet verschijnen en het kind 

van zijn plek af mag komen. Dan gaat het zeker goed. 

Auto-stand 
Op (semi)professionele camera’s na, heeft nagenoeg elke camera een 

automatische stand. Hierin hoef je je niet druk te maken over hoe je de 

camera instelt en of de flitser nodig is of niet. Je richt de camera, stelt 

scherp, verandert eventueel de compositie en drukt af. Zo is het kinderlijk 

eenvoudig om in niet al te moeilijke (licht)omstandigheden goede 

kinderfoto’s te maken. Deze stand wordt vaak aangeduid als de Auto-

stand, of met het pictogram van een groene rechthoek. De camera regelt 

alles voor je. Alhoewel je afhankelijk van het toestel soms een paar 

dingetjes zelf mag bijregelen. 

Deze stand is vooral handig voor iedereen die zich volledig wil 

concentreren op het maken van foto’s en niet is geïnteresseerd in camera’s 

en fotografische instellingen. Je hoeft (bijna) nergens op te letten en kunt 

razendsnel werken. Daarom is deze stand sowieso handig in situaties 

waarin haast is geboden. Omdat het fotomoment anders alweer voorbij is. 

Je hebt dan gewoon geen tijd om zelf de camera in te stellen. Je kunt dan 

bijna niet anders dan het aan de automaat overlaten. 

P-stand 
In de P-stand kiest de camera zowel het diafragma als de sluitertijd. Je laat 

de belichting dus nog steeds aan de camera over. Maar in tegenstelling tot 

de Auto-stand, mag je nu meer instellingen aanpassen. Zoals de 

lichtgevoeligheid (iso-waarde) en de witbalans. Ook is het vaak mogelijk 
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om met knopjes of een wieltje een andere combinatie van sluitertijd en 

diafragma te kiezen. Je houdt dan wel dezelfde belichting, maar hebt de 

keuze uit een grotere of kleinere diafragmaopening, of een snellere of 

langzamere sluitertijd. Dit heet Program Shift (PS). 

De P- stand is vooral handig als je af en toe invloed op de scherptediepte 

wilt hebben, of soms snelbewegende kinderen vastlegt. Alleen als het 

nodig is, kies je dan voor een andere combinatie van sluitertijd en 

diafragma. Gebeurt het vaker, dan ben je beter af met een van de volgende 

programmastanden. Want Program Shift is een tijdelijke instelling die de 

camera snel weer vergeet. Dan blijf je het steeds maar instellen en dat is te 

omslachtig. 

Diafragma-stand 
Dan hebben we de Av-stand. Die wordt op sommige camera’s als de A-

stand aangeduid. Je stelt hier het diafragma (aperture) in en de camera 

berekent vervolgens zelf de bijbehorende sluitertijd en eventueel de iso-

waarde. Uiteindelijk bepaalt de camera dus nog steeds de juiste belichting 

van de foto. Het grote voordeel van deze stand, is dat jij nu de 

diafragmawaarde en dus de scherptediepte bepaalt. Als scherptediepte 

belangrijk voor jou is, kun je die in deze stand snel en eenvoudig naar 

smaak instellen. Je hoeft je over de sluitertijd niet druk te maken, want die 

kiest de camera voor je. De Av-stand wordt door enorm veel - zo niet de 

meeste - fotografen gebruikt. Ook (juist) door beroeps. 

Ook als je altijd de snelst haalbare sluitertijd wilt gebruiken, is de Av-

stand perfect. Je stelt dan de grootste lensopening in die jouw lens of 

camera kent. Dus het kleinste diafragmagetal zoals f/2.8 of f/4. Doordat je 
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nu de maximale hoeveelheid licht door de lens laat stromen, zal altijd de 

snelst mogelijke sluitertijd worden gekozen die bij deze 

lichtomstandigheden past. Nog meer invloed heb je door tegelijkertijd aan 

de iso-waarde te sleutelen. 

 
Kies een diafragma om met scherpte te spelen. 

(1/60, f/5.6, ISO 400, 60mm)  

Sluitertijd-stand 
In de Tv-stand stel je de sluitertijd in en de camera zoekt er een passend 

diafragma en eventueel weer de iso-waarde bij. Dit heet op sommige 

camera’s de S-stand, waarbij S staat voor sluitertijd (shutter speed). Deze 
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stand is enorm handig als je met bewegende kinderen te maken hebt, of 

wilt voorkomen dat je foto’s onscherp worden door cameratrillingen. Je 

zorgt namelijk dat de sluitertijd niet langzamer (of sneller) wordt dan wat 

jij hebt ingesteld. 

 
Een langzame sluitertijd laat beweging en de regen zien. 

(1/30, f/2.8, ISO 200, 70 mm) 

Afhankelijk van de lichtomstandigheden en wat kinderen aan het doen 

zijn, stel je in deze stand een langzame of snelle sluitertijd in. Let er wel 

op dat je nu weinig invloed hebt op de scherptediepte. Want de camera 

kiest nu het diafragma (dus omgekeerd aan de Av-stand). Als je meerdere 
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foto’s achter elkaar maakt en het licht verandert, dan kiest de camera 

onmiddellijk een ander diafragma en daarmee verandert de scherptediepte. 

Dat is wel iets om rekening mee te houden. 

Handmatige stand 
Als je zowel sluitertijd als diafragma wilt instellen, kies je voor de M-

stand (manual). Deze handmatige stand is wel voor gevorderden bedoeld. 

Dat je nu zelf de belichting instelt, wil trouwens niet zeggen dat de camera 

nu geen hulp meer biedt. Terwijl je de camera op de kinderen richt en de 

ontspanknop half indrukt, zal de lichtmeter je nog steeds een degelijk 

advies geven. Het is dan aan jou wat jij ermee doet. De camera staat nu 

immers op handmatig. 

Auto ISO 

In de meeste programmastanden kun je zelf een iso-waarde kiezen. Handig 

als je de ruis wilt beperken, dan kies je een lage ISO zoals 100 of 200. 

Mocht het licht afnemen, dan stel je snel een iets hogere ISO in. Je kunt 

het ook aan de camera overlaten door de lichtgevoeligheid op Auto te 

zetten. Dan wordt het voor je geregeld. In de M-stand is Auto-ISO niet 

altijd beschikbaar, maar wel altijd in de P-, Av en Tv-stand. 

Door de zoeker en op het scherm van je camera, is dankzij deze lichtmeter 

altijd te zien of je onder- of overbelicht. Vaak gebeurt dat via een 

schaalverdeling. In de M-stand laat de camera zo aan jou zien hoeveel jij 

van zijn eigen lichtmeting vandaan zit. Je kunt dan zelf beslissen of je 

diafragma, sluitertijd, lichtgevoeligheid, of een combinatie ervan aanpast 

om tot de belichting te komen die de camera je adviseert, of dat je toch je 
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eigen koers vaart. 

 
Ondanks de opgestoken duimen maakt de camera een te donkere foto. 

In de M-stand zul je vaak expres anders belichten dan de camera voorstelt. 

Bijvoorbeeld omdat er veel lichte of juist veel donkere gebieden in beeld te 

zien zijn. Zoals ik eerder vertelde, zit de belichtingsmeter van de camera er 

dan vaak naast en komen kinderen onder- of overbelicht op de foto. Juist 

in dit soort situaties is de M-stand ideaal. Je hoeft dan niet met 

belichtingscompensatie te werken (dat knopje met het plus/min-teken), 

maar stelt gewoon zelf de belichting naar smaak in. Aan de 

schaalverdeling zie je exact hoeveel jij (volgens de camera) over- of 
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onderbelicht. Zodoende heb je de meeste grip op de belichting. 

 
In de M-stand stel je de belichting vervolgens naar smaak in. 

Licht en belichting perfect onder de knie 
Over licht en belichting valt enorm veel te vertellen. Veel meer dan er in 

één hoofdstuk van dit boek past. Licht en daarmee belichting is essentieel 

om iemand of iets op de best mogelijke manier op de foto te zetten. Maar 

geen nood. Laat ik nou ook een boek hebben geschreven dat volledig over 

licht en belichting gaat. Daarin bespreek ik uitvoerig hoe je onder alle 

omstandigheden de beste foto’s maakt. Dat boek gaat uiteraard niet alleen 

over het fotograferen van kinderen, maar over allerlei soorten 
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onderwerpen. Je kunt het dus altijd en overal bij gebruiken. Het boek heet 

Licht en Belichting – sleutel naar de perfecte foto. Meer informatie vind je 

op mijn website www.keeskrick.com. 
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5. Soorten licht 
Onze ogen zijn wonderlijke dingen. Want of je nu op een zonnige 

of een bewolkte dag buiten loopt, of binnen bij lamplicht zit te 

lezen, kleuren zien er voor ons vrijwel altijd hetzelfde uit. Toch is 

dat niet zo vanzelfsprekend. Want het zijn onze hersenen die daar 

voor zorgen. Een camera heeft juist veel moeite om bij 

verschillende lichtbronnen de juiste kleurweergave te bepalen. 

Ook kan het minder goed omgaan met sterke lichtverschillen. 

Soms kun je het toestel daarom maar beter een handje helpen. 

Zonlicht en bewolking 
Misschien heb je je wel eens afgevraagd waarom de ene kinderfoto er 

mooier en levendiger uitziet dan een andere. Terwijl ze allebei overdag 

zijn gemaakt, buiten, op dezelfde plek en met dezelfde camera. Hoe kan 

het dan dat de foto's er toch anders uitzien? Dit kan met een aantal zaken te 

maken hebben. Zoals het tijdstip van de dag, maar ook of de zon scheen of 

achter een dik wolkendek verscholen zat. Twee foto’s die een minuut of 

zelfs enkele seconden na elkaar zijn gemaakt, kunnen er al compleet 

anders uitzien. 

Op een zonnige dag schijnt de zon niet overal in dezelfde mate. Je hebt te 

maken met felverlichte plekken, maar ook met schaduwgebieden waar 

amper zonlicht komt. Richt je camera maar eens op een zonnige plek en 

kijk naar de belichting. Doe daarna hetzelfde in de schaduw. Je zult zien 

dat (afhankelijk van de programmastand van de camera) diafragma en 
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sluitertijd flink verschillen. Vanwege dit grote verschil in licht, is het voor 

een camera behoorlijk moeilijk en vaak zelfs onmogelijk om zowel de 

lichte als de donkere delen goed belicht op de foto te zetten. In de praktijk 

krijg je op een zonnige dag daarom al snel te maken met stukjes van een 

foto die te licht (overbelicht) of te donker (onderbelicht) zijn. Het 

lichtcontrast is dan te groot om te worden vastgelegd op één foto. 

 
Neem de camera ook eens mee als het weer slechter is. 

(1/80, f/2.8, ISO 100, 50 mm) 

Het contrast, oftewel het aantal lichtgradaties dat een sensor aankan, wordt 

ook wel het dynamisch bereik genoemd. Hoe groter het dynamisch bereik 

van een camera, hoe minder snel een deel van een foto over- of 

onderbelicht raakt. Hedendaagse camera’s hebben al best een groot 

dynamisch bereik, maar toch is het lichtverschil in veel situaties te groot, 

zodat niet alles tegelijkertijd perfect op een foto kan worden vastgelegd. 
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Als fotograaf moet je dan kiezen: wil je liever de lichtste gebieden goed op 

de foto krijgen, of toch maar de donkere delen. 

Mooi weer fotograaf 

Bij mooi weer worden veel foto’s gemaakt. Logisch. Vrolijk weer nodigt 

uit om naar buiten te gaan en leuke kinderfoto’s te maken. Toch is het een 

goed idee om ook bij minder goed weer en zelfs bij slecht weer foto’s te 

maken. De sfeer is dan totaal anders. Houd er wel rekening mee dat 

camera’s over het algemeen slecht tegen water kunnen. 

Als je buiten kinderen fotografeert, moet je daarom extra goed op de 

belichting letten zodra de zon schijnt. Het beste resultaat krijg je als de 

kinderen zich in ongeveer hetzelfde licht bevinden als het deel van de 

omgeving dat ook op de foto komt. Dus niet twee kinderen in de koele 

schaduw onder een boom, met erachter een felverlichte zandvlakte. Dat is 

een (te) groot contrast en is voor een camera moeilijk om in één foto te 

vangen. Een flitser biedt hier een beetje hulp. Want door in te flitsen licht 

je de kinderen in de schaduw een beetje bij, waarmee het lichtcontrast (met 

de achtergrond dus) vermindert. Daar kom ik in hoofdstuk zes nog op 

terug. 

Op een onbewolkte dag bereikt het zonlicht ons voornamelijk rechtstreeks. 

Al verstrooit de atmosfeer het licht wel eerst in allerlei richtingen. 

Daarnaast wordt zonlicht door alles wat zich om ons heen bevindt 

weerkaatst. Zoals via de wolken, het aardoppervlak, gebouwen, een 

lichtgekleurde muur en zelfs via het gezicht van een kind dat tegenover je 

staat. 
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Behalve met direct zonlicht (dat rechtstreeks vanuit de onbewolkte lucht 

op ons schijnt), hebben we daarom ook te maken met indirect zonlicht: 

licht dat weerkaatst wordt en zo van alle kanten op ons af kan komen. Als 

we op aarde alleen licht rechtstreeks van onze zon zouden opvangen, 

waren alle schaduwen inktzwart en zou er niets in te zien zijn. Want waar 

het zonlicht niet komt, is alles in diepe duisternis gehuld. 

 
Gedeeltelijk in de zon, dat is lastig(er) belichten. 

(1/2000, f/3.4, ISO 320, 90 mm) 

Als het bewolkt is, is het daglicht veel gelijkmatiger verdeeld. Dat komt 

doordat de wolken het zonlicht filteren en verstrooien. In plaats van 
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(grotendeels) gebundeld vanuit één felle lichtbron, komen de lichtstralen 

nu nog meer dan anders uit een groot aantal richtingen op ons af. Er 

bestaan dan geen grote verschillen meer in lichtintensiteit. Oftewel het 

contrast is laag. Een camera kan dit prima vastleggen, want dit past met 

gemak binnen het dynamische bereik. Nadeel is alleen, dat de foto er vaak 

wat flauw en vlak uitziet. De lichtste en donkerste gebieden verschillen 

maar weinig van elkaar en ook is er amper schaduwwerking. Er is een 

duidelijk tekort aan contrast en niets op de foto springt er echt uit. Wat dat 

betreft fleurt een zonnetje de boel flink op. Op een zonnige dag worden je 

foto’s daarom vanzelf levendiger. 

Huidskleur 

Huidskleur speelt een belangrijke rol bij de belichting. Een lichte huid 

reflecteert meer licht dan een donkere. In het volle zonlicht en onder een 

sterke lamp raakt een lichte huid snel overbelicht. Een kind met een 

donkere huid is dan makkelijker te fotograferen. Bij minder licht of in de 

schaduw is een lichte huid weer in het voordeel. Die reflecteert dan nog 

voldoende licht, terwijl je bij een kind met een donkere huid het risico 

loopt op overbelichting. Behalve voor de huid, geldt dit ook voor de kleur 

van kleding en uiteraard ook voor alle andere voorwerpen die prominent in 

beeld zijn. 

Tijdstip en schaduw 
Zonlicht is niet constant. Het verandert gedurende de dag. Niet alleen de 

intensiteit van het licht, maar ook de richting waaruit het ons bereikt. De 

zon trekt immers langs de hemel (voor ons gezien althans). Ook de 

seizoenen spelen hier een grote rol in. In de zomermaanden staat de zon 
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veel hoger aan de hemel en is dan een stuk krachtiger dan tijdens de 

winter. Het maakt trouwens wel uit op welke plek op aarde je bent. 

 
Op hun rug hebben kinderen ook zonder zon last van fel licht. 

(1/250, f/4.5, ISO 200, 50 mm) 

Midden op de dag staat de zon op zijn hoogst aan de hemel. In de zomer 

komt het felle licht vrijwel recht naar beneden en dat geeft diepe 

schaduwen. Als je dan kinderen op de foto zet, zijn er onder de ogen, neus 

en kin donkere slagschaduwen te zien. Er is veel verschil tussen plekken 

waar wel en geen zonlicht komt en op een portretfoto staat dat niet mooi. 

Zoek bij volle zon daarom liever wat beschutting op om foto’s te maken. 
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Zoals een parkje, een bos, of een smalle straat. Het kind in een 

deuropening laten staan (jij staat nog wel buiten), net buiten bereik van het 

directe, felle zonlicht, is trouwens al voldoende. Dan valt er namelijk veel 

indirect licht op het kind. 

Een omgeving met veel bomen voegt iets extra’s aan je foto toe. De zon 

wordt er niet volledig tegengehouden, maar het licht sijpelt door het 

bladerdak, waardoor je mooier licht en zachtere schaduwen krijgt. Het 

beste werkt het als de felle zonneschijf wordt afgedekt. Probeer een plekje 

te vinden waar het bladerdak boven het hoofd van het kind open is, dan 

valt er net als bij de deuropening veel indirect zonlicht op hem. 

 
Meer in de schaduw en bijlichten met de flitser. 

(1/250, f/5.6, ISO 100, 108 mm) 

Op zonnige zomerse dagen is het beter om vroeg op de morgen en tegen 
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het einde van de dag foto’s te maken. De zon staat op die momenten lager 

en het licht komt meer van opzij. Het is minder fel en krijgt een mooie 

warme gloed. Schaduwen zijn meer zijwaarts gericht, langer en minder 

donker. Als het licht langs een kindergezicht strijkt, geven de schaduwen 

diepte en structuur aan de foto. Vormen zijn beter te zien. Vanwege het 

zachte licht krijg je mooie, warme beelden. Het contrast is iets minder 

hoog, zodat je camera minder snel in de problemen komt. In de 

wintermaanden staat de zon aanzienlijk lager aan de hemel. Dan kun je 

ook midden op een zonnige dag heel mooie foto’s maken. 

 
Onder bomen zijn licht en schaduw vaak prachtig. 

(1/800, f/3.3, ISO 100, 75 mm) 
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Zonlicht gefilterd door vitrage geeft een mooi lichtspel. 

(1/250, f/4, 50 mm) 

De kleur van het licht 
Kinderfoto’s die je in de volle zon maakt, zien er anders uit dan wanneer je 

ze in de schaduw, op een bewolkte dag, of in een gezellig restaurant schiet. 

Dat heeft niet alleen met licht en schaduw te maken, maar vooral ook met 

de temperatuur van het licht. Elke lichtbron heeft namelijk een 

kleurtemperatuur. Zonlicht heeft een hogere kleurtemperatuur dan 

bijvoorbeeld lamp- of kaarslicht en varieert ook nog eens gedurende de 

dag. Rond zonsopkomst en zonsondergang staat de zon laag en dan kleurt 

het licht mooi geel, oranje of rood. Terwijl het zonlicht midden op de dag 

juist veel witter is. 

Een camera probeert te raden welke lichtbron er is, omdat het de enige 

manier is om alle kleuren juist weer te geven. Het toestel gaat daarom op 

zoek naar iets wits in beeld en gebruikt dat als referentie om alle kleuren 



Kees Krick - Kinderen fotograferen - pagina 113 van 245 
 

kloppend te krijgen. Zo bepaalt de camera de juiste witbalans. Is er geen 

wit in beeld, dan is het lastiger om de lichtbron te herkennen en dan gaat 

het niet altijd goed. Een foto die je midden op de dag in de volle zon maakt 

kan dan te blauw worden, of eentje bij zonsondergang of kaarslicht te 

oranje. 

 
Als de lichtbron niet herkend wordt, raakt de witbalans in de war. 

De middelste foto is correct. 

Witbalans 
Camera’s hebben een automatische stand voor de witbalans. In dat geval 

hoef je niet zelf op de verlichting te letten en zal de camera in de meeste 

gevallen voor een redelijke tot goede kleurweergave zorgen. Voor het 

beste resultaat, is het vaak toch beter om de camera handmatig op de juiste 

lichtbron in te stellen. 

Een camera kent diverse instellingen voor de witbalans. Afhankelijk van 

het toestel dat je gebruikt, kun je er met een knop of via een menuoptie 

eentje uitkiezen. Op het scherm en in digitale zoekers zie je dan welke je 

hebt ingesteld. Dat is belangrijk, want je moet niet vergeten om de 

witbalans opnieuw te veranderen zodra je weer met andere lichtbronnen te 

maken krijgt. Bijvoorbeeld als je eerst binnen foto’s maakt bij lamplicht en 
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daarna buiten in de zon verdergaat. Ook op sommige smartphones is de 

witbalans instelbaar. Veel voorkomende instellingen voor de witbalans 

zijn: daglicht (zonlicht), bewolkt, schaduw, gloeilamp (ook wel tungsten 

genoemd) en tl-licht (vaak meerdere soorten). 

 
De verschillende soorten witbalans op een camera. 

Via zo’n voorkeur laat je de camera weten met welk licht je te maken hebt. 

Het toestel hoeft het dan niet zelf uit te vogelen. Weet je niet goed welke 

witbalans de juiste is? Op het scherm zie je de kleuren veranderen zodra je 

een keuze maakt. Dus kun je gewoon het rijtje aflopen tot je ziet dat alles 

lijkt te kloppen. Houd er wel rekening mee dat het scherm of de digitale 

zoeker van een camera kleuren niet exact laat zien zoals ze op de foto 

komen. 

De witbalans handmatig instellen komt vooral van pas als je binnen foto’s 

maakt zonder de flitser te gebruiken. Lamplicht heeft namelijk een erg lage 
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kleurtemperatuur en is nogal rood van kleur. Maak je dan een foto zonder 

de flitser te gebruiken, dan wordt de foto bijna altijd te rood of te oranje. 

Stel in dat geval de witbalans handmatig in op ‘gloeilamp’, om te 

voorkomen dat je oranje kindergezichten krijgt. 

 
Het zonlicht is oranje gekleurd door een zonnescherm. 

(1/100, f/4.5, ISO 80, 95 mm) 

Valse kleuren 

Niet alleen binnen bij lamplicht is het oppassen geblazen met de witbalans. 

Ook op zonnige dagen moet je goed opletten. Valt het zonlicht niet direct 

op kinderen, maar wordt het gefilterd door een gekleurde parasol of een 

zonnescherm? Dan krijgt het licht een sterke kleurtint en is de kans groot 
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dat de camera volledig in de war raakt. Dit los je niet makkelijk op met een 

andere witbalans-instelling. Inflitsen of de foto op een andere plek maken 

is veel beter. 

Wit velletje 
Op een plek waar meerdere lichtbronnen zijn, heb je met een mengelmoes 

aan kleurtemperaturen te maken. Bijvoorbeeld in een woonkamer met 

lamplicht, daglicht dat door een raam valt en misschien nog een 

halogeenlamp of tl-buis. Hoe stel je de witbalans dan in? Moet je kiezen 

voor zonnig, lamplicht, tl-licht, of is het beter het via de automatische 

stand aan de camera over te laten? Een simpel velletje papier biedt hier 

uitkomst. 

 
Handmatig ingestelde witbalans geeft natuurgetrouwe kleuren. 

Het werkt alleen als de camera een extra instelling voor de witbalans heeft, 
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die vaak one-touch-witbalans of custom-witbalans wordt genoemd. Je 

houdt een wit vel papier vast, of zet het op zo’n manier neer, dat er 

hetzelfde licht op valt als op de kinderen die je wilt fotograferen. Een leeg 

vel A4-papier is prima, groter of kleiner mag ook. Iemand kan het velletje 

ook voor je vasthouden. Een van de kinderen bijvoorbeeld. 

Richt de camera vervolgens van dichtbij op het vel tot het beeldvullend is. 

Zorg dat de schaduw van de camera en jezelf niet op het papier valt, want 

dat beïnvloedt de meting. Nu hangt het van de camera af wat je moet doen. 

Soms volstaat het een foto te maken die je achteraf via een menuoptie 

aanwijst als witbalansmeting. Handiger is het als de camera de opname 

direct voor de witbalans gebruikt. Op het scherm zie je dan meteen het 

resultaat: de kleuren moeten nu in orde zijn. 

Grijskaart 

Professionele fotografen gebruiken liever een witbalanskaart of een 

grijskaart. Ook voor consumenten zijn die te koop en de witbalansmeting 

die je met deze kaartjes doet is nauwkeuriger dan met een vel papier. Want 

wanneer is wit echt wit? Tussen papiersoorten kan aardig wat verschil in 

kleurtint zitten. Alleen zul je een witbalans- of grijskaart niet altijd bij je 

hebben, als je er al eentje hebt. Een velletje wit papier is altijd wel ergens 

te vinden. 
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Witbalans ‘neppen’ 
Soms wordt een foto mooier als je de camera een beetje voor de gek houdt. 

Zoals door expres een verkeerde witbalans te kiezen als je een fantastische 

zonsondergang fotografeert. Als de lucht kleurt, zal een camera in de 

automatische stand dat grotendeels voor je verpesten. Het toestel probeert 

immers om alle kleuren zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. Alleen 

wil jij dit keer geen spierwitte wolken, maar een prachtig gekleurde lucht 

vastleggen! 

Je helpt de camera dan een handje door zelf de witbalans in te stellen. 

‘Bewolkt’ is hier het toverwoord. Als je die stand kiest, worden de kleuren 

van de zonsondergang wel prima vastgelegd. Ook op een bewolkte dag 

helpt het vaak om de witbalans op de stand ‘bewolkt’ of ‘daglicht’ te 

zetten. De kleuren worden er net iets warmer van dan in de automatische 

stand, want die laat foto’s er vaak wat koel en blauwig uitzien.  
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Richting van het licht 
Een vaak gehoord advies is: fotografeer altijd met de zon in je rug. Het 

licht valt dan van voren op de kinderen en omdat de zon zich achter jou 

bevindt, heb je geen last van hinderlijk tegenlicht. Dat klopt. Alleen levert 

dit meestal niet de allermooiste plaatjes op. Doordat het licht recht van 

voren op de kinderen valt, is er bijna geen schaduwwerking in het gezicht 

en zodoende ziet de foto er nogal vlak en plat uit. Vanwege het felle licht 

knijpen kinderen ook nog eens hun ogen tot spleetjes en raken de wangen 

snel overbelicht. Dat is geen fraai gezicht. 

 
Het is geen pretje om recht in de zon te kijken. 

Reflecties 

Reflecties in water of een ruit zijn altijd mooi om te fotograferen. Als je 

zowel de reflectie als het ‘origineel’ fotografeert, is het handig om te weten 

dat een reflectie altijd donkerder is. Daardoor is het lastig om beide goed 



Kees Krick - Kinderen fotograferen - pagina 120 van 245 
 

belicht te krijgen en moet je soms een keuze maken. Draai de foto van een 

gereflecteerd kind voor de grap ook eens om. 

Vermijd liever dat fel zonlicht rechtstreeks op kinderen valt. Wel is het een 

goed idee als het licht ‘ergens’ van boven komt. Dat geeft een natuurlijke 

belichting. Immers, het licht van de zon, lantaarnpalen en de verlichting in 

gebouwen en woningen bereikt ons ook voornamelijk van boven. De 

schaduwen die dat geeft ervaren wij als normaal omdat we het kennen uit 

het dagelijkse leven. 

 
Zonder zon is een foto vlak en heeft weinig contrast. 

(1/160, f/3.2, ISO 100, 60 mm) 

Licht dat schuin van voren en van opzij op een kind valt, is vaak het 

mooiste licht dat je kunt hebben. En dan het liefst van net iets boven 

ooghoogte. Je kunt kinderen zo laten staan dat het licht uit de juiste 
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richting komt. Binnen of bij gebrek aan zon kun je een flitser of een lamp 

gebruiken. Dat kan de hoofdverlichting zijn, of aanvullende verlichting om 

wat schaduwen te maken (voor extra structuur en dieptewerking) of juist 

om die iets te verzachten. Speel net zo lang met licht en schaduw tot je een 

mooie foto krijgt. 

 
Fraai licht van opzij. 

(1/1000, f/3.5, ISO 100, 100 mm) 

Licht in de lens 
Zorg er voor dat je zelf zo min mogelijk in direct lamp- of zonlicht staat. 

Bijvoorbeeld door je een beetje in de schaduw of uit een lichtbundel terug 
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te trekken. Houd in ieder geval het uiteinde van de lens uit het directe licht. 

Want anders kan de lichtmeter van je camera in de war raken, of krijg je 

last van nare optische effecten, zoals stralen, gekleurde balken, of kringen 

die niet in je foto’s thuishoren. 

 
Direct zonlicht in de lens kan nare verschijnselen geven. Hier gaat het 

gelukkig aardig goed. 

Als je met een spiegelreflex werkt, gebruik dan altijd de zonnekap die bij 

de lens hoort. Bij een compactcamera zul je meestal geen zonnekap 

aantreffen en smartphones hebben dat al helemaal niet. Probeer het dan 

met een iets ander standpunt, of scherm de lens met je hand of een 

kartonnetje af tegen het invallende licht. Let er wel op dat je hand of het 

karton uit beeld blijft. 

Het klinkt tegenstrijdig, maar het kan af en toe toch een goed idee zijn om 

juist wel expres in de richting van een felle lichtbron te fotograferen, of de 
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zonnekap tijdelijk weg te laten. Fel licht dat onder een bepaalde hoek op 

de lens schijnt, zorgt namelijk voor allerlei gave optische effecten. 

Lensflare. Ook kan er een gekleurde waas over de foto komen die het een 

wat dromerige of mysterieuze sfeer geeft. Probeer gewoon eens wat 

standpunten uit en laat het licht vanuit diverse richtingen op de lens 

schijnen. Je kunt er heel gave foto’s mee krijgen. 

Met een extra lichtbron die je achter een kind opstelt, laat je het haar en de 

contouren van kleding mooi oplichten. Ook komt het kind dan meer los 

van de achtergrond (steekt beter af). Vooral een pluizig kledingstuk of 

dunne stof licht mooi op. De lichtbron zelf moet buiten beeld blijven, dus 

kun je het beste achter het kind ‘verstoppen’. Want een lamp of de zon 

verandert op een foto al snel in een grote overbelichte vlek. 

 
(foto: Bill Davenport / www.lightnshadow.org) 
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Zonsondergang 

Bij laagstaande zon is het extra opletten met de belichting. Want je maakt 

een tegenlichtfoto als de zon in beeld staat. De lucht is erg fel, terwijl het 

landschap juist donker is. Richt je de camera een tikje omlaag, dan wordt 

de belichting voornamelijk op het landschap afgestemd en daardoor zal de 

lucht overbelicht raken. Kleuren en structuur van de wolken veranderen zo 

in een grote overbelichte vlek. Richt je juist op de lucht, dan wordt het 

landschap eronder te donker en kinderen op de voorgrond veranderen in 

silhouetten. Door in te flitsen licht je de kinderen een beetje bij zodat ze 

alsnog goed herkenbaar zijn. Al is het soms ook leuk om een kind juist wel 

als silhouet op de foto te zetten. 
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6. Wel of niet flitsen 
Als er weinig of geen licht is, maken we het gewoon zelf. 

Bijvoorbeeld door gebruik te maken van lampen. Ook een 

fototoestel beschikt over een eigen lichtbron: de flitser. Als er 

onvoldoende licht is om een foto te maken, gaat de flitser vaak 

automatisch af om het onderwerp bij te lichten. 

Helaas geeft de interne flitser van een camera maar een beetje licht. Die is 

dan ook bedoeld voor korte afstanden. Voldoende om een kind vlakbij de 

camera te verlichten. De lichtintensiteit neemt echter snel af naarmate de 

afstand toeneemt. Staan drie kinderen op verschillende afstanden van 

elkaar, dan kan de voorste overbelicht en de achterste onderbelicht zijn. 

Grote ruimtes, laat staan een stadion, zet je er al helemaal niet mee in het 

zonnetje. 

Inflitsen 
Als kinderen in de schaduw staan, maar de achtergrond is erg licht, dan 

kun je belichtingscompensatie gebruiken om te voorkomen dat de kinderen 

onderbelicht raken. De toch al lichte achtergrond wordt dan nog lichter en 

raakt dus overbelicht. Dat is jammer. Gelukkig bestaat daar een oplossing 

voor. Want je kunt een flitser gebruiken om het verschil in lichtintensiteit 

tussen de kinderen en de achtergrond te verminderen. Dat heet inflitsen. 
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Door in te flitsen krijgt een foto op een grijze dag meer pit. 

(1/100, f/2.8, ISO 100, 105 mm) 

 
Overdag inflitsen verzacht schaduwen in het gezicht.  

(1/160, f/5.6, ISO 125, 250 mm) 
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Met de flitser verlicht je de kinderen, zodat ze niet meer zo in het donker 

staan. Daardoor neemt het contrast met de lichte achtergrond af. Je hoeft in 

dit geval dan ook geen belichtingscompensatie te gebruiken. Je brengt 

immers zelf balans in het licht aan. 

Het is meestal wel nodig dat je de camera zelf opdracht geeft om de flitser 

af te laten gaan. Bijvoorbeeld door op een knop te drukken tot het symbool 

van een bliksemschicht in beeld komt. Als er ook een letter A van 

automatisch bijstaat, of je ziet helemaal geen bliksemschicht, dan probeert 

de camera zelf te herkennen of en wanneer inflitsen nodig is. 

Rode ogen 
Een probleem dat vaak bij flitsfoto’s optreedt, zijn rode ogen. Het 

verschijnsel steekt de kop op zodra kinderen naar de camera kijken. Of 

beter gezegd, in de lens. Vooral bij compactcamera’s met een ingebouwde 

flitser gebeurt dit. Daar zit de flitser namelijk vlak naast de lens. Zodra je 

een foto maakt, wordt de lichtflits rechtstreeks via de pupil het oog 

ingestuurd, waar het aan de achterkant van de oogbol weerkaatst en weer 

teruggaat naar de camera. 

Je ziet op de foto als het ware de lichtflits aan de achterkant van de 

oogbollen weerkaatsten. Omdat je meestal flitst als er weinig of geen licht 

is, staan die pupillen ook nog eens lekker wijd open, wat enorm grote rode 

cirkels tot gevolg heeft. Dat is erg lelijk. 
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De flitser van een compactcamera zit vlak naast de lens. 

Rode ogen zijn het gevolg. 

Hier bestaan gelukkig meerdere oplossingen voor. Zo kun je de camera op 

een flitsstand zetten waarmee het verschijnsel sterk verminderd wordt. Dit 

wordt ‘rode-ogenreductie’ genoemd. Hoe doet de camera dat? Afhankelijk 

van het toestel dat je gebruikt, zal voordat de foto wordt gemaakt een felle 

lamp gaan branden, of de flitser geeft alvast enkele korte lichtflitsen. 

Hierdoor vernauwen de pupillen zich. Als vlak erna de foto wordt 

gemaakt, zijn de ogen meteen een stuk minder rood. Het heet niet voor 

niets reductie. Helemaal verdwijnen zal het verschijnsel in de meeste 

gevallen niet. 

Weg rode ogen  

Er zijn ook camera’s die meteen na het maken van de foto het rood van de 

ogen zelf wegpoetsen. Fotobewerking in de camera dus. Door dit inkleuren 
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kunnen de ogen er af en toe wat onnatuurlijk uitzien. Dus als jouw camera 

deze mogelijkheid biedt, is het verstandig om het eerst een paar keer uit te 

proberen, om te zien of jij het een verbetering van je kinderfoto’s vindt. 

Je kunt de foto’s ook achteraf bewerken op de computer. Dit komt 

uitgebreid aan bod in hoofdstuk tien over fotobewerking. Je doet dan min 

of meer hetzelfde als de camera (zie kader), alleen heb je meer 

mogelijkheden tot je beschikking en zal het eindresultaat beter zijn dan 

wanneer je het aan de camera overlaat. Tot slot helpt het als je een kind 

niet recht in de lens laat kijken. Het licht wordt dan in een iets andere 

richting weerkaatst. 

 
Rode ogen door de camera zelf hersteld. 

Losse flitser 
Hoe je het ook wendt of keert, de interne flitser van een camera heeft een 
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aantal nadelen. Hij geeft weinig licht en de kans op rode ogen is groot. Het 

is nu eenmaal zo. Je moet het flitsertje dan ook vooral als noodoplossing 

zien. Het stelt je in staat om foto’s te maken als dat gezien de 

lichtomstandigheden eigenlijk niet meer te doen is. 

Een betere oplossing is een losse flitser gebruiken. Er moet dan wel een 

aansluiting op de camera zitten waar je de externe flitser opschuift. Dat 

heet een flitsschoen. Een compactcamera heeft zo’n aansluiting vaak niet, 

maar grotere en uitgebreidere camera’s meestal wel. Een 

spiegelreflexcamera heeft het sowieso altijd. Een losse flitser gebruiken 

heeft grote voordelen boven het interne flitsertje. 

 
Dankzij een externe flitser geen last van rode ogen. 

Allereerst bevindt de flitskop zich nu een stuk verder van de lens. De 

flitser steekt immers ver boven de camera uit. De flits bereikt de ogen van 

kinderen onder een andere hoek en het licht wordt daarom niet naar de lens 
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weerkaatst, maar in een andere richting. Geen problemen met rode ogen 

dus. Daarnaast zijn deze flitsers een stuk krachtiger. Het bereik is groter, 

waardoor je grotere groepen kinderen kunt fotograferen, meer afstand kunt 

houden en zelfs een kleine ruimte voldoende in het licht kunt zetten. Een 

losse flitser is daarnaast ook nog eens op meerdere manieren te gebruiken. 

Eigen stroom 

Een externe flitser heeft een eigen stroomvoorziening. Vaak in de vorm 

van AA-batterijen (penlight). Hierdoor wordt de accu van de camera niet 

belast, zodat die een stuk langer meegaat en je veel meer foto’s kunt 

maken. Ook is een losse flitser na elke flits heel snel weer ‘opgeladen’ en 

dus klaar voor gebruik. Bij een interne flitser kan dat wel eventjes duren. 

Kantelen 
Bij een losse flitser is de kop vaak kantelbaar en draaibaar. Je kunt de 

flitskop dus in allerlei richtingen draaien. Zodoende hoef je niet per se 

recht naar voren te flitsen. Dat kan ook omhoog, naar achteren, naar links 

of naar rechts zijn. Dat klinkt misschien raar. Want als je een kind recht 

voor de camera fotografeert, waarom zou je de flitser dan bijvoorbeeld 

naar het plafond richten. Toch is dit niet zo vreemd als het klinkt. Want als 

je de flitser omhoog richt, zal het flitslicht via het plafond weerkaatsen, 

zich verspreiden en daarna vanuit diverse richtingen alsnog op het kind 

vallen. 

Dit wordt indirect flitsen genoemd en geeft een heel natuurlijk effect. Wij 

zijn immers gewend dat het licht van boven komt en door allerlei 

voorwerpen wordt weerkaatst die zich om ons heen bevinden. Zoals een 
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witte muur, het strand, of water in een zwembad. Als je direct flitst, dus 

met de flitser recht op een kind gericht, vuur je een enorm felle lichtbundel 

af. Het licht komt gebundeld en uit één richting. Het dooft alle schaduwen 

uit en door het felle licht kan het gezicht er bleekjes uit komen te zien. 

 
Met de flitskop naar boven gericht is de verlichting natuurlijker. 

Bij indirect flitsen via het plafond komt het licht (schuin) van boven en 

ontstaat er meer schaduwwerking in het gezicht. Zoals we dat ook kennen 

uit het dagelijkse leven (de zon boven ons). Indirect flitsen heeft alleen zin 

als het plafond een lichte kleur heeft en niet al te hoog is. Als het plafond 

donker van kleur is, wordt er al snel te weinig flitslicht weerkaatst. Een 

zwart plafond slokt vrijwel alles op. In een immense hal zal het licht van 

de flitser het plafond nooit bereiken. Ook buiten heeft indirect fitsen geen 

zin. Er is daar immers niets om tegen te weerkaatsen. 

Met een losse flitser kun je leuk experimenteren. In plaats van schuin of 
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recht omhoog, kun je het licht ook naar een muur sturen door de flitser 

zijwaarts te kantelen. Eén zijde van het gezicht zal dan veel meer verlicht 

worden dan de andere zijde en schaduwen op het gezicht zijn dan niet 

langer symmetrisch. Een wit of lichtgekleurd oppervlak geeft het meest 

natuurlijke effect, maar probeer het gerust eens met andere kleuren. Als 

het resultaat niet bevalt, is de foto zo weer weggegooid. 

Diffusor 
Indirect flitsen heeft alleen zin als er iets is waartegen het licht kan 

weerkaatsen. Zoals een (lichte) wand of een wit plafond. In grote ruimten 

of buiten flits je het oneindige in. Toch kun je het flitslicht ook daar nog 

iets verbeteren. Zoals door een wit plastic kapje over de flitskop te 

schuiven. Zo’n kapje is in de winkel te koop en heet een diffusor. Niet elke 

flitser heeft dezelfde vorm, dus je hebt er wel eentje nodig die op jouw 

flitser past. Soms wordt een passende diffusor trouwens meegeleverd. Als 

je goed oplet tijdens het journaal op televisie, zie je dat (pers)fotografen er 

behoorlijk vaak gebruik van maken. Al flitsen ze de laatste jaren steeds 

minder, omdat de iso-waarde steeds hoger kan worden ingesteld. 

De werking van een diffusor is vrij simpel. Het licht van de flitser wordt in 

het kapje verstrooid en alle kanten opgestuurd. Je hebt als het ware je 

eigen plafond bij je. Het licht wordt wel verstrooid, maar gaat toch voor 

een groot deel naar voren. Er zal dan ook weinig schaduwwerking op het 

gezicht van kinderen te zien zijn. De foto wordt gelijkmatig belicht en kan 

er heel soms wat vlakjes uitzien. Last van rode ogen heb je in ieder geval 

niet. 
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Flitser met diffusor. 

Officieel moet je de flitskop schuin omhoog richten als je een diffusor 

gebruikt. Ongeveer onder een hoek van vijfenveertig graden. Flits je recht 

naar voren, dan loop je het risico dat je een deel van het licht linea recta de 

lens in stuurt. Vooral als je een korte lens op de camera hebt zitten. Een 

zonnekap of het gebruiken van een langere lens voorkomt dit vaak wel. 

Recht omhoog flitsen met een diffusor is ook niet aan te bevelen. Omdat 

het licht door het kapje alle kanten op wordt gestuurd, gaat er in dat geval 

veel van verloren. Je flitst dan bijvoorbeeld ook naar achteren. Zonde, 

verspilling van licht, want dat komt niet op de foto. Schuin omhoog 
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richten in een hoek van vijfenveertig graden is daarom een mooi 

beginpunt, maar probeer gerust enkele standen uit. 

 
Met een diffusor wordt het licht beter verspreid en verschijnen lichtjes in 

de ogen. 

Reflector 
Direct flitsen, dus de flitser recht op je onderwerp richten, al dan niet met 

een diffusor, geeft iets extra’s wat je met indirect flitsen helaas kwijtraakt: 

een twinkeling in de ogen die catchlight wordt genoemd. Het is de 

lichtflits die je in de ogen van het kind als kleine witte lichtjes ziet 

opgloeien. Geen rode ogen dus, want die willen we in geen geval hebben. 

Gelukkig zit er soms een wit plastic plaatje bij de flitser die dienst doet als 

reflector. Bij veel flitsers zit het zelfs in de flitskop gebouwd en kun je het 

eenvoudig uitschuiven zodra je het nodig hebt. Een losse reflector klem je 

met elastiek of klittenband aan de achterkant van de flitskop vast.  
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Flitser met reflector. 

Wat is het nut van zo’n kleine reflector? Stel dat je de flitskop naar het 

plafond richt om indirect te flitsen. Dankzij het witte plaatje wordt een 

deel van het licht dan alsnog naar voren, oftewel rechtstreeks naar het kind 

gestuurd. Zodoende ontstaan er toch lichtjes in de ogen. Ze worden niet 

rood, maar de ogen krijgen een mooie glans. Een catchlight. 
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Omhoog geflitst met reflector. Lichtjes in de ogen en een mooie belichting. 

Zonder flitser 
Soms ontkom je er niet aan. Dan moet je wel flitsen omdat er gewoon te 

weinig licht is om een foto te maken. Maar het komt ook geregeld voor dat 

een camera wil flitsen, terwijl de lichtomstandigheden nog best redelijk 

zijn en het ook zonder flitslicht nog wel te doen is. Het is dan meer uit 

voorzorg dat de camera flitst. Bijvoorbeeld omdat het apparaat inschat dat 

het te lastig is om de camera nog goed stil te houden. De flitser gaat 

daarom af en dankzij de snellere sluitertijd wordt trillingsonscherpte 

voorkomen. 
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Ondanks de schaduw is er voldoende licht en blijft de flitser uit. 

(1/400, f/3.5, ISO 200, 75 mm) 

Flitser uitschakelen 
Om grip te krijgen op het flitsgedrag van de camera, kun je de flitser 

volledig uitschakelen. Er staat dan meestal een streep of een kruis door de 

bliksemschicht. Zodra je inschat dat er flitslicht nodig is, schakel je hem 

gewoon weer in. Ook met je smartphone kun je dit prima doen. Gebruik je 

een losse flitser, dan schakel je die gewoon uit door een knop op de flitser 

in te drukken. Je kunt hem daarna op het toestel laten zitten of 

loskoppelen. Let op: zodra je de flitser van de camera afhaalt, bestaat altijd 

de kans dat de interne flitser het weer overneemt. Schakel die dan dus ook 
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uit. 

 
De symbolen van de flitser zijn op de meeste camera’s nagenoeg hetzelfde. 

Uitklappen 

Er zijn camera’s waar de flitser voor gebruik eerst uitgeklapt moet worden. 

Doe je dat niet, dan flitst hij niet. Bij weer andere camera’s springt de 

flitser automatisch omhoog op het moment dat er geflitst moet worden. 

Dat is soms handig, maar kan ongewenst zijn als je zelf wilt bepalen of er 

geflitst mag worden. Gelukkig is dit vaak via het menu weer uit te 

schakelen. 

Zonder flits toch goed belicht 
Foto’s die je maakt zonder te flitsen, geven bijna altijd de sfeer beter weer. 

Flitslicht zorgt er voor dat je onder meer situaties kunt fotograferen, maar 

het overspoelt alles wel met een oogverblindend licht. Steeds meer mensen 

kiezen er daarom voor om de flitser wat vaker uit te schakelen. Dat is een 

goede ontwikkeling, want de interne flitser is eigenlijk alleen bedoeld voor 
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noodgevallen en een losse flitser heb je niet altijd op zak. Ook presteren 

camera’s alsmaar beter bij weinig licht, zodat de flitser steeds vaker uit 

kan blijven. Voor mooie foto’s is flitslicht dus vaak niet meer vereist. 

Ook is het niet altijd een keuze om wel of niet te flitsen. Er zijn genoeg 

plekken en situaties waar het gewoon niet mag, of waar het verstandiger is 

om het niet te doen. Zoals in een museum of tijdens  een voorstelling. 

Foto’s die je met een speciale onderwatercamera maakt, worden mooier 

zonder flits. Het licht komt namelijk niet ver genoeg, zodat op de foto alles 

wat zich ook maar iets verderop bevindt, te donker op de foto komt. 

Verder benadrukt het flitslicht vooral hoe troebel of vies het water is, want 

elk stofje of deeltje reflecteert het flitslicht. 

Zodra je de flitser uitschakelt, moet je extra goed op de sluitertijd letten. 

Bij de meeste camera’s verschijnt die op het schermpje of in de zoeker 

zodra je de ontspanknop half indrukt. Kun je bij die sluitertijd de camera 

nog goed stilhouden? Of kun je beter wat steun zoeken bij een muurtje. 

Beweegt een kind niet te snel? Want ook al steun je op een muurtje, dan 

nog komt hij onscherp op de foto. In die gevallen kun je de 

lichtgevoeligheid (de iso-waarde) van de camera aanpassen tot de 

sluitertijd weer snel genoeg is. Laat de iso-waarde alleen niet te hoog 

worden, want dan loop je weer kans op storende ruis. Meer over 

sluitertijden en snel bewegende kinderen, lees je in het volgende 

hoofdstuk. 

Bij het uitblazen van de kaarsjes op een verjaardagstaart kun je beter niet 

flitsen. Want dan blijft er niets over van de sfeer. Schakel de flitser uit, stel 

de witbalans in en kies in bijvoorbeeld de Tv-stand een sluitertijd en iso-
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waarde waarmee je goed uit de voeten kunt. Om binnen bij weinig licht de 

kaarsjes goed in beeld te brengen, zul je waarschijnlijk een beetje moeten 

onderbelichten. Om teleurstellingen te voorkomen, is het een idee om een 

dag eerder te oefenen met wat kaarsjes of waxinelichtjes. 

 
Zonder flits blijft de feestelijke sfeer beter behouden dan wanneer je flitst. 
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Flitslicht en witbalans 

De kleurtemperatuur van flitslicht is vergelijkbaar met daglicht. Schakel je 

de flitser uit, let dan extra goed op of de kleuren nog wel kloppen. Stel de 

witbalans dan liever handmatig in op de lichtbron die je in de omgeving 

ziet. Tot slot, ook erg belangrijk: heb je de flitser even uitgeschakeld, 

vergeet dan niet om hem naderhand weer aan te zetten. 
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7. Scherpere foto’s 
Tegenwoordig is elke camera in staat automatisch scherp te 

stellen. Dat heet Autofocus (AF) en gebeurt zodra je de 

ontspanknop half indrukt. Hoe weet het toestel dat er op een kind 

moet worden scherpgesteld? Traditioneel wordt er vanuit gegaan 

dat het hoofdonderwerp zich in het midden van het beeld bevindt, 

al kijken camera’s tegenwoordig gelukkig naar een ruimer gebied. 

Scherpstelvergrendeling 
Als je de ontspanknop niet in één keer helemaal indrukt, maar stopt zodra 

je ongeveer halverwege een lichte weerstand voelt, stelt de camera scherp 

zonder een foto te maken. Dit heet scherpstelvergrendeling. Wat is daar 

het nut van? Stel dat je wacht tot een kind iets doet, dan kun je alvast 

scherpstellen en zodra het zover is, is een kleine beweging van je 

vingertop voldoende om razendsnel een foto te maken. Het scherpstellen is 

dan immers al gebeurd. Dat is helemaal handig als je een camera hebt die 

niet zo snel is met scherpstellen. Door dat vooraf te doen, heb je zo geen 

last van scherpstelvertraging. 

Er is nog een andere belangrijke reden. Als je een kind aan de zijkant in 

beeld neemt, loop je het risico dat de camera scherpstelt op wat er zich ook 

maar in het midden bevindt. De muur van de kamer, een boom in de verte, 

het kan van alles zijn. Als je een kind eerst ongeveer in het midden in 

beeld neemt en de ontspanknop half indrukt, zal de camera op het goede 

punt scherpstellen. 
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Kinderen niet in het midden? Dan kan de scherpstelling in de war raken. 

 
Eerst scherpstellen op het kind, daarna de compositie aanpassen. 
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De knop laat je niet los, maar je beweegt het toestel tot het kind zich weer 

op de plek bevindt waar je hem wilt hebben. De scherpstelling wordt al die 

tijd vastgehouden. Zodra de compositie klopt, druk je de ontspanknop 

helemaal in en wordt de foto gemaakt. Nu is het kind wel scherp. 

Stilstaan 

Let er bij scherpstelvergrendeling wel op dat zowel jij als het kind op 

dezelfde plek blijven staan. Want anders komt hij alsnog onscherp op de 

foto. Dat luistert soms behoorlijk nauw. Want zelfs als iemand op dezelfde 

plek blijft staan, kan het veranderen van de stand van het hoofd (zoals een 

tikje vooroverbuigen) al tot minder scherpte leiden. Vooral als je toch al 

weinig scherptediepte hebt. Beweegt het kind te veel, of twijfel je of het 

gaat lukken, laat de ontspanknop dan los en probeer het opnieuw. 

Zelf scherpstellen 
Je kunt het scherpstellen ook in eigen hand nemen. Dat zal niet met elke 

camera lukken. Zo doen smartphones en veel compactcamera’s het altijd 

automatisch. Op een camera met uitgebreidere mogelijkheden, en sowieso 

bij spiegelreflexcamera’s, kan de automatische scherpstelling 

uitgeschakeld worden. Op bepaalde cameramodellen gaat de bediening 

daarna via knopjes, maar meestal stel je scherp door aan een ring op de 

lens te draaien. Omdat de camera moet weten dat jij scherpstelt en het 

toestel zich daar niet mee mag bemoeien, moet je meestal wel eerst een 

knop omzetten. Die kan zich op de lens maar ook op de camera bevinden. 

Het kan ook een optie in het menu zijn. 
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Handmatig scherpstellen op het juiste punt. 

Wanneer is het handig om zelf scherp te stellen? Bijvoorbeeld als kinderen 

vaak uit het midden zijn en het lastig is om steeds met de camera heen en 

weer te zwaaien om via het beeldcentrum scherp te stellen. Of als je op één 

kind in een groepje kinderen probeert scherp te stellen. Handbediening 

werkt dan nauwkeuriger. De camera kiest anders misschien net het 

verkeerde kind uit, juist op een cruciaal moment, waardoor je een leuk 

fotomoment mist. Ook als het donker wordt komt handbediening van pas. 

Want bij weinig licht heeft een camera meer moeite met scherpstellen. Tot 

slot kun je bij het maken van een portretfoto nauwkeuriger op de ogen 

scherpstellen. De automatische scherpstelling kiest misschien een wang of 

neus uit en bij weinig scherptediepte zijn de ogen dan onscherp. Dat staat 

niet fraai. 

Ook al stelt de camera nu niet scherp, vaak kijkt het toestel wel ‘over je 
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schouder’ mee en zal het een bevestiging geven zodra het onderwerp 

scherp is. Dat kan een piepje zijn of een lichtje dat gaat branden. Zo kun je 

met de hand scherpstellen en heb je toch de extra zekerheid dat je goed zit. 

Vergeet niet om weer terug te schakelen naar de automatische stand, om te 

voorkomen dat je dagen later ontdekt dat al je foto’s mislukken omdat er 

niet wordt scherpgesteld door de camera. 

Continu (herhalend) scherpstellen 
Normaal stelt een camera één keer scherp zodra je de ontspanknop (half) 

indrukt. Dat kan lastig zijn als je spelende of rennende kinderen 

fotografeert. De camera stelt scherp, maar tegen de tijd dat de foto wordt 

gemaakt, is een kind alweer ergens anders. Hij komt dan onscherp op de 

foto te staan. Hier hebben cameramakers rekening mee gehouden. In plaats 

van eenmalig, kunnen veel camera’s continu scherpstellen. 

Tijdens de stand continu scherpstellen zal de camera zolang je de 

ontspanknop half ingedrukt houdt alsmaar blijven scherpstellen. Tot je de 

knop helemaal indrukt om een foto te maken. Nu heb je veel meer kans dat 

kinderen scherp op de foto komen, omdat er scherpgesteld wordt tot vlak 

voordat je de foto maakt. Niet alle camera’s zijn hier even snel mee, dus 

probeer dit altijd even uit voordat je het echt nodig hebt. 
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Met herhaald scherpstellen meer kans op een scherpe foto. 

Vergroot de trefkans met serieopnamen 
De meeste camera’s kunnen serieopnamen maken. Zolang je de 

ontspanknop volledig ingedrukt houdt, worden er dan foto’s gemaakt. Op 

spiegelreflexcamera’s kan dat met een snelheid van drie, vijf, maar soms 

ook tien beelden per seconde. Zo vergroot je de trefkans enorm. Niet 

alleen dat er een scherpe foto tussen zit, maar ook of de lichaamshouding 

klopt, het kind niet net opzij kijkt, of met zijn ogen knippert. Je bewaart de 

beste opnamen en gooit de rest weer weg. Nadeel is wel dat je ineens heel 

wat foto’s op de geheugenkaart hebt staan om uit te zoeken. 

We hebben het daarnet gehad over continu scherpstellen. Als je dit 

combineert met serieopnamen, is het belangrijk om te weten dat het 

scherpstellen bij de meeste camera’s ophoudt zodra de eerste foto uit de 

serie wordt gemaakt. De reeks opnamen wordt dus met dezelfde 
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scherpstelling gemaakt. Dat is een nadeel als kinderen dichterbij komen of 

verder weg gaan, of als er toch net niet helemaal juist is scherpgesteld. 

Andere camera’s gaan na de eerste opname over op voorspellend 

scherpstellen. Elke volgende foto wordt dan scherpgesteld op het punt 

waar de camera verwacht dat het bewegende kind zich zal bevinden. Er 

zijn ook camera’s die per foto blijven scherpstellen. Dat gaat helaas wel 

ten koste van de snelheid van het fotograferen. Want er moet dan telkens 

opnieuw worden scherpgesteld en dat kost tijd. 

 
Met serieopnamen vergroot je de trefkans. 

Op tijd scherpstellen 
Er zijn nog meer technieken waarmee je het aantal voltreffers verhoogt. 

Die hebben minder met camera-instellingen te maken en juist alles met het 

anticiperen op wat er komen gaat. Je kunt er eentje uitkiezen, of de trucs 

met elkaar combineren. Ook kun je ze tegelijk met camera-opties zoals 

continu scherpstellen en serieopnamen gebruiken. 

Denk vooruit 
Als je weet waar de actie zal plaatsvinden, kun je daar op anticiperen door 

alvast op een bepaalde plek scherp te stellen. Stel dat er een 
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hardloopwedstrijd wordt gehouden en je staat langs het parcours. In de 

verte komen de kinderen al aanrennen. Bedenk van te voren op welk punt 

je een leuke foto wilt maken. Stel daar scherp en houd de ontspanknop half 

ingedrukt (of schakel over naar handmatig scherpstellen) tot de kinderen 

het punt hebben bereikt. Dan pas druk je snel af. Scherpstellen op een kind 

dat al wat eerder voorbij komt rennen is ook een mogelijkheid. 

Timing 

Soms maakt een camera niet meteen een foto zodra je op de ontspanknop 

drukt. Als je het toestel voldoende kent, weet je meestal wel hoeveel tijd er 

zit tussen het indrukken van de ontspanknop en het daadwerkelijk maken 

van de foto (de ontspanvertraging). Door ietsje eerder af te drukken, dus 

vlak voordat het kind op het bewuste punt is aangekomen, worden je foto’s 

dan alsnog scherp. 

 
Vooraf scherpstellen helpt om scherpere foto’s te maken. 
(foto: Richard Dudley / www.bluegumgraphics.com.au) 



Kees Krick - Kinderen fotograferen - pagina 151 van 245 
 

Ritme en herhaling 
Een andere truc die bij kinderen erg goed werkt, is het zoeken naar ritme 

en herhaling. Bij spelletjes en sportieve activiteiten worden bepaalde 

handelingen steeds herhaald, iets gebeurt steeds op dezelfde plek, of een 

beweging bevriest tijdelijk op een bepaald moment of op een vast punt. 

Daar kun je goed gebruik van maken. Zo is het best lastig om een 

schommelend kind te fotograferen. Probeer maar eens scherp te stellen als 

je vlak voor de schommel staat en een kind jouw kant op komt razen. 

 
Kinderen hangen even stil in de lucht.  

(1/400, f3.5, ISO 200, 108 mm) 

Op twee plekken staat de beweging echter heel eventjes stil: vooraan en 

achteraan, dus op de twee uiterste punten. Daar verandert een voorwaartse 

beweging in een achterwaartse, en andersom. Je kunt wachten met 

scherpstellen en afdrukken tot het kind zo’n punt bereikt. De kans op 
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bewegingsonscherpte is dan vele malen kleiner. 

Is je camera te langzaam met scherpstellen en lukt het niet om meteen af te 

drukken? Houd de ontspanknop dan half ingedrukt 

(scherpstelvergrendeling) en wacht tot het kind opnieuw op dit punt 

aankomt. Het kan ook leuk zijn om net een fractie later af te drukken. Het 

kind komt weer in beweging en een lichte onscherpte, met wapperende 

haren en kleren, geeft een gevoel van snelheid. 

Deze truc kun je ook gebruiken als er eigenlijk niet voldoende licht is, de 

sluitertijden toenemen en er nog meer kans is dat het kind bewogen op de 

foto komt. Door te wachten tot het schommelende kind nagenoeg stil 

hangt in de lucht, zal de foto veel minder bewegingsonscherpte krijgen. 

Meer afstand 
Als een camera niet al te snel is, kun je ook wat meer afstand nemen. De 

bewegingen nemen dan relatief gezien af. Als de voeten van het kind bijna 

de camera uit je hand schoppen, heeft het toestel veel meer moeite om een 

goede foto te maken dan wanneer je een paar meter afstand houdt. 

Meetrekken (pannen) 
Om bewegende kinderen scherp op de foto te zetten, kun je de camera ook 

met ze meebewegen. Dat wordt meetrekken of pannen genoemd. Het 

toestel kun je dan beter op continu scherpstellen zetten, om te voorkomen 

dat wordt scherpgesteld op een punt waar het kind allang niet meer is. Je 

richt de camera op het kind, drukt de ontspanknop half in en beweegt je 

lichaam en de camera in een zo vloeiend mogelijke lijn mee met het kind. 

Op het juiste punt aangekomen druk je de ontspanknop volledig in. Als je 
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het goed doet, zal het voorbijrazende kind scherp op de foto staan en de 

achtergrond een mooie streperige waas krijgen. Hoe langer de 

belichtingstijd, hoe vager de omgeving wordt, maar dan loop je ook kans 

dat de camera teveel beweegt en alles onscherp wordt. 

Meetrekken is een erg lastige techniek die niemand meteen onder de knie 

heeft. Veel oefenen is het toverwoord. Verder is het belangrijk dat je het 

toestel gelijkmatig en met dezelfde snelheid met de kinderen meetrekt. 

Stop niet zodra je de foto maakt, maar blijf nog een tijdje meebewegen. Zo 

voorkom je dat je onbewust al afremt op het moment dat je de foto maakt. 

Verder is het van belang het toestel stevig vast te houden. Deze techniek 

werkt daarom het beste als je de camera tegen je gezicht drukt en door de 

zoeker kijkt. 

 
Een langzame sluitertijd en meebewegen. 

(1/60, f/13, ISO 100, 108 mm) 



Kees Krick - Kinderen fotograferen - pagina 154 van 245 
 

Meebewegen 
Een bewegend kind kun je ook scherp op de foto krijgen door zelf mee te 

bewegen. Ook dit is een techniek die je pas na een beetje oefenen onder de 

knie hebt. Rennend of fietsend naast of voor het kind, bijvoorbeeld. Of je 

blijft op dezelfde plek staan en je laat het kind rondjes om jou heen rennen, 

fietsen of skelteren. Je hoeft dan alleen maar om je eigen as te draaien - en 

op te passen dat je niet omvalt. Meebewegen kun je ook doen door samen 

in een draaimolen of zweefmolen stappen. Als je het goed doet, worden de 

kinderen in de zweefmolen mooi scherp en de omgeving wazig en 

streperig. 

 
Samen met kinderen in de zweefmolen is nog leuk ook. 

(1/30, f/2.8, ISO 100, 35 mm) 

Manieren van scherpstellen 
Camera’s waarbij je op het scherm meekijkt tijdens het fotograferen 
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gebruiken de sensor om te bepalen of er goed is scherpgesteld. Dit wordt 

ook wel contrastmeting genoemd en dat doet de software van de camera 

door beeldpixels met elkaar te vergelijken. Er wordt dus het digitale beeld 

voor gebruikt. 

Als je bij een spiegelreflex door de optische zoeker kijkt, gebeurt het 

scherpstellen op een heel andere manier. Speciale autofocus-sensoren 

tappen een beetje licht af dat via de lens de camera instroomt. Er worden 

nu geen pixels met elkaar vergeleken. De beeldsensor wordt niet gebruikt 

en mag zelfs uit staan. Omdat de autofocus-sensoren speciaal en alleen 

maar gemaakt zijn om scherp te stellen, kan een spiegelreflex dat enorm 

snel en nauwkeurig doen. 

 
Via het scherm stelt een spiegelreflex anders scherp dan via de zoeker. 

(Foto: Casio) 

Oorspronkelijk keek je bij een spiegelreflexcamera altijd door de optische 

zoeker. Pas achteraf zag je op het scherm of de foto gelukt was. 

Tegenwoordig hebben spiegelreflexcamera’s Live View aan boord. Dat 
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klinkt misschien wat ingewikkeld, maar het betekent niets meer of minder, 

dan dat je net als bij andere digitale camera’s, tijdens het maken van de 

foto gewoon mee kunt kijken op het scherm. De autofocus-sensoren 

worden tijdens Live View niet gebruikt. Vandaar dat moderne 

spiegelreflexcamera’s meerdere manieren kennen om scherp te stellen. 

Dat maakt het wel wat ingewikkelder, want wanneer gebruik je nu welke 

methode en wat is precies het verschil? Op een spiegelreflex kun je 

grofweg de volgende scherpstelmethoden tegenkomen. Allereerst 

handmatig scherpstellen. Door aan een ring op de lens te draaien. Het 

werkt op dezelfde manier als wanneer je door de zoeker kijkt, maar nu 

controleer je op het scherm of alles scherp is. Om dit te vergemakkelijken 

kun je het beeld vaak tot maar liefst tien keer vergroten. 

Verder kunnen de autofocus-sensoren aan het werk gezet worden. Live 

View wordt dan heel even uitgeschakeld. Het scherm wordt daardoor 

tijdelijk onbruikbaar, wat lastig is als je kinderen fotografeert die in 

beweging zijn. Bij sommige camera’s wordt het scherm wel een seconde 

of langer niet bijgewerkt. Erg bruikbaar is deze methode dan ook niet.  

Tot slot stellen steeds meer spiegelreflexcamera’s in Live View op 

dezelfde manier scherp als alle andere digitale camera’s. Namelijk door 

pixels te vergelijken. Dit is de meest handige methode als je graag met het 

scherm werkt. Oudere camera’s zijn helaas niet echt snel met 

scherpstellen. Moderne spiegelreflexen beginnen gelukkig wel op snelheid 

te komen. 
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Snelheid en beweging 
In hoofdstuk vijf over licht heb ik het gehad over de drie factoren waarmee 

je de belichting bepaalt: sluitertijd, diafragma en lichtgevoeligheid (iso-

waarde). Maar behalve voor een juiste belichting, zijn deze factoren ook 

cruciaal om te voorkomen dat je foto’s door cameratrillingen mislukken en 

stellen ze je in staat om bewegende kinderen op de door jou gewenste 

manier vast te leggen. 

Trillingsonscherpte 
Naarmate de lichtomstandigheden slechter worden, worden de 

belichtingstijden langer. Omdat de camera meer tijd nodig heeft om 

voldoende licht te verzamelen. Vooral als je geen flitser gebruikt, loop je 

dan het risico dat foto’s onscherp worden. Dit is trillingsonscherpte. Een 

camera die je in je handen houdt, trilt altijd een beetje. Normaal valt dat 

niet op omdat een foto in een fractie van een seconde gemaakt wordt. De 

trillingen van je handen zijn dan ‘te langzaam’ om zichtbaar te worden. 

Maar is er weinig licht en worden de belichtingstijden langer, dan zie je 

die trillingen juist wel terug in de vorm van onscherpe foto’s. 

Statief 
Je kunt proberen om het toestel wat steviger vast te houden. Ik heb je al 

verteld dat je dan beter door de zoeker kunt kijken. Omdat je de camera 

dan tegen je wang drukt. Werk je met het scherm en houd je de camera op 

ooghoogte voor je, dan trilt de camera altijd een stuk meer. Ook een goede 

houding helpt om je foto’s langer trillingvrij te houden. Sta rechtop. Zet je 

beide voeten stevig op de grond. Houd je benen recht, ga dus niet met een 

gebogen knie staan (één voet wat opzij of naar voren, een populaire sta-
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houding). Je mag wel lichtjes door je knieën veren, zodat ze niet ‘op slot’ 
staan. Bij langere sluitertijden is het nog beter om een statief te gebruiken. 

Die zijn er in allerlei soorten, maten en kwaliteiten. Een eenvoudig model 

kan nog steeds best wankel zijn en is hooguit aan te raden als je er 

sporadisch gebruik van maakt en een lichte camera hebt. 

 
Raak een statief tijdens het maken van de foto nooit aan en stoot er ook 

niet per ongeluk tegen. De timer (zelfontspanner) van je camera kan hierbij 

van pas komen. Nadat je op de ontspanknop hebt gedrukt, duurt het dan 

enkele seconden voordat de foto gemaakt wordt. Je kunt de camera dan 

loslaten en tegen de tijd dat het aftellen is afgelopen, zijn de trillingen wel 
‘uitgedoofd’. Verder kun je een afstandsbediening gebruiken, al moet je 

die dan wel los aanschaffen. 
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Stabiel neerzetten 

Vooral als je een zwaardere camera gebruikt, of buiten in weer en wind 

fotografeert, ben je beter af met een stevig en stabiel statief. Die zijn wel 

een stuk zwaarder, wat lomper en vooral veel duurder. Welk statief je ook 

gebruikt, let er altijd op hoe en waar je het neerzet. Op een deinende brug 

kan het duurste statief o zo stevig staan, je schiet je doel dan natuurlijk 

alsnog voorbij. 

Steun zoeken 
Een statief heb je vast niet altijd bij de hand. Ook kun je hem niet op elke 

plek neerzetten. Gelukkig zijn er nog tal van alternatieve mogelijkheden 

om steun te zoeken. Kijk maar eens goed om je heen. Zo kun je de camera 

ergens op zetten. Zoals een doos, kist, gewoon op tafel, of op een stapeltje 

boeken. Veel fotografen gebruiken een zak die gevuld is met pitten of 

rijstkorrels. Die neem je lekker makkelijk met je mee. Je legt de camera 

dan op de zak en kunt hem net zo lang schikken en herschikken tot hij 

exact in de goede richting wijst. Je camera vasthouden en daarmee op een 

hekje, reling, of een laag muurtje steunen kan ook. Of je bovenlijf tegen 

een muur of een boom drukken, terwijl je de camera goed tegen je gezicht 

houdt. 

Als er nergens steun te vinden is, kun je altijd nog proberen de camera 

goed tegen je gezicht te drukken. Er moet dan wel een zoeker zijn waar je 

doorheen kunt kijken. Je drukt je wang tegen de camera en houdt hem met 

twee handen stevig vast. Nog beter werkt het als je inademt, je adem even 

vasthoudt en op dat moment heel voorzichtig afdrukt. Je kunt dat ook doen 

als je hebt uitgeademd, maar wacht dan niet te lang. Beweeg alleen de 
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vingertop van je wijsvinger, dus druk de ontspanknop heel lichtjes omlaag. 

 
Steunend op de reling was een langzame sluitertijd haalbaar. 

(1/8, f/5, ISO 100, 100 mm) 

Zit er geen zoeker op de camera? Houd hem dan met twee handen vast, 

plaats je benen een stukje uit elkaar en druk je ellebogen stevig tegen je 

lichaam. Je gebruikt nu je lichaam als statief. De manier van indrukken 

van de ontspanknop en het rekening houden met je ademhalen gelden nu 

uiteraard ook. Houd er met al deze tip wel rekening mee, dat je er alleen je 

eigen bewegingen mee vermindert. Is de sluitertijd langzaam, dan loop je 

nog steeds het risico dat kinderen onscherp op de foto komen, tenzij ze 

tijdens de opname absoluut stil blijven staan/zitten/liggen. 

Trillen in de telestand 
Hoe meer je inzoomt, hoe grotere kans je loopt op onscherpte door 

cameratrillingen. Dat komt omdat je het beeld dan sterk uitvergroot, zodat 
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zelfs minimale bewegingen en trillingen al te zien zijn. Ook nu weer 

gebeurt dat vooral als er minder licht is. Hoe weet je hoe ver je kunt gaan? 

Daar is een eenvoudige stelregel voor. Elke lens heeft een 

brandpuntsafstand. Bij een zoomlens is die instelbaar. Laten we het zo 

zeggen, dan verandert de brandpuntsafstand terwijl je zoomt. Een lens 

begint bijvoorbeeld in de groothoekstand en eindigt in de telestand. Hoe 

groter de brandpuntsafstand, oftewel hoe meer je inzoomt richting de 

telestand, hoe sterker de vergroting wordt. En hoe groter de kans op 

onscherpe foto’s. 

Het is altijd beter om een sluitertijd te gebruiken die sneller is dan de 

brandpuntsafstand in millimeters. Dus als je met een 200 mm lens 

fotografeert, gebruik je een sluitertijd die sneller is dan 1/200 seconde. Dit 

is maar een stelregel en zeker geen absolute waarheid. Want terwijl de ene 

persoon met gemak scherpe foto’s maakt, schiet een ander de ene na de 

andere onscherpe foto. 

Kies je een grotere lensopening (kleiner diafragmagetal), of verhoog je de 

lichtgevoeligheid (iso-waarde) van de camera, dan krijg je vanzelf snellere 

sluitertijden. Dus zo voorkom je dat de sluitertijd langzamer wordt dan de 

brandpuntsafstand in millimeters. Lastig is alleen dat je niet altijd weet 

met welke brandpuntsafstand je fotografeert. Op de verwisselbare lens van 

een spiegelreflexcamera staat dat wel aangegeven, maar op een 

compactcamera bijna nooit. Achteraf op de computer is het vaak wel te 

achterhalen, maar daar heb je tijdens het fotograferen weinig aan. 

Gelukkig waarschuwen veel camera’s met een geluidssignaal of een 

knipperend symbool op het scherm wanneer het lastig is om scherpe foto’s 
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te maken. 

Cropfactor 

Bij de stelregel of je in een bepaalde telestand nog uit de hand kunt 

fotograferen, wordt van het 35 mm formaat (kleinbeeld) uitgegaan. Als je 

een spiegelreflex gebruikt, staat er vaak een cropfactor in de handleiding 

of op de website van de fabrikant. Een cropfactor van 1,5 betekent 

bijvoorbeeld dat een 200 mm lens in werkelijkheid is ingezoomd tot een 

300 mm lens. Je moet met de sluitertijd dan niet onder de 1/300 seconde 

gaan in plaats van onder de 1/200. In deze camera’s zit namelijk een 

kleinere beeldsensor, zodat het net lijkt of je al een stukje bent ingezoomd 

(een crop, oftewel een uitsnede). 

Bewegingsonscherpte 
Bij voldoende licht is een camera prima vast te houden. Maar dan nog kan 

een kind te snel bewegen om scherp op de foto te komen. Dit is 

bewegingsonscherpte. Veroorzaakt door het bewegen van het onderwerp 

zelf. In ons geval zijn dat dus kinderen. Stevig vasthouden van de camera 

of een statief gebruiken lost dit probleem niet op; de belichtingstijd is 

gewoon te lang in vergelijking met de snelheid van de kinderen. 

Een kind dat zit, stilstaat of kruipt is dan nog prima te fotograferen. Maar 

een fietsende of rennende tiener niet. Dus ook als de sluitertijd voldoende 

snel is om lichte cameratrillingen onzichtbaar te maken, wil dat niet 

zeggen dat er geen beweging op de foto’s te zien zal zijn. Stel dat je een 

sluitertijd van 1/100 seconde instelt. Dat is best een snelle tijd. Maar is het 

snel genoeg? Als je een auto fotografeert die met honderd kilometer per 
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uur over de snelweg voorbij suist, dan legt dat voertuig in de korte tijd dat 

de camera een foto maakt zo’n dertig centimeter af. Dat lijkt niet veel, 

maar kan voldoende zijn om de auto bewogen op de foto te krijgen. Vooral 

als je vlakbij staat of veel inzoomt. Kies daarom altijd een sluitertijd (en 

diafragma) die past bij de lichtomstandigheden én de snelheid waarmee 

kinderen bewegen. 

Spelen met beweging 
Is een kinderfoto altijd mislukt als hij niet scherp is? Welnee! Het kan juist 

de bedoeling zijn dat niet alles haarscherp wordt. Een karretje van de 

achtbaan waar je kind nog wel scherp op staat, terwijl de achtergrond mooi 

vervaagd is, heeft als (dit bewust gekozen is als) effect dat de snelheid 

extra wordt benadrukt. Dat levert prachtige beelden op. Het kind zul je 

altijd scherp op de foto willen hebben. Alhoewel er soms niets mis mee is 

om voor de verandering eens de speeltuin haarscherp in beeld te brengen, 

met een schommelend kind als een voorbijflitsende vlek. Speel dus gerust 

met snelheid en kijk welke foto’s je bevallen. 

Om elk detail superscherp op de foto te krijgen, gebruik je snelle 

sluitertijden. Zodra je een langzame tijd kiest en een kind beweegt, zal het 

vanzelf onscherp op de foto komen. De sluitertijd moet ook weer niet zo 

lang worden dat ook de omgeving onscherp wordt door het trillen van de 

camera, want dan is de hele foto onscherp. Door te spelen met de 

sluitertijd bepaal jij zelf de mate van beweging. Bij een achtbaan zal het 

niet moeilijk zijn om het voorbijrazende karretje onscherp te krijgen. Bij 

een kind dat met een bal speelt, kan het nodig zijn wat meer te 

experimenteren om bijvoorbeeld het lichaam wel grotendeels scherp op de 
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foto te krijgen, maar in de bal en de armen van het kind beweging te laten 

zien. Om het jezelf wat makkelijker te maken kun je het kind instructies 

geven. Zoals zoveel mogelijk stilstaan en alleen de onderarmen en de bal 

bewegen. Dan is de kans dat je foto’s slagen meteen een stuk groter. 

 
Er is weinig scherp. Toch is het zonde om zo’n foto weg te gooien. 

(1/30, f/2.8, ISO 100, 60 mm) 
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8. Apparatuur 
Om kinderen te fotograferen heb je... een camera nodig. Die heb je 

vast al in huis en anders ben je vast van plan om binnenkort naar 

een (nieuw) exemplaar uit te kijken. Dan is het makkelijker kiezen 

als je eerst op een rijtje zet wat belangrijk voor je is – en ook wat 

niet. Behalve de camera zijn er ook allerlei handige accessoires te 

koop die je goed bij je camera kunt gebruiken. 

Soorten camera’s 
Wie een digitaal fototoestel wil kopen, heeft het tegenwoordig niet 

makkelijk. Talloze keren per jaar komen fabrikanten met nieuwe 

modellen, dus de keuze is enorm. Een eisen- en wensenlijstje is dan 

handig. Breng dus voordat je de camerawinkel bezoekt eerst op je gemak 

in kaart wat er per se op de camera moet zitten (eisen) en welke 

mogelijkheden wel leuk zijn als ze er opzitten, maar waarvan het geen 

ramp is als ze ontbreken (wensen). Kijk niet alleen naar de mogelijkheden, 

maar ook naar bijvoorbeeld het formaat en het gewicht van een toestel. 

Hoewel er verschrikkelijk veel soorten camera’s bestaan, kun je ze 

grofweg verdelen in vier groepen. Of tegenwoordig eigenlijk vijf. Dat is de 

compactcamera, superzoom, spiegelreflex, systeemcamera en jawel, de 

smartphone. 

Compactcamera 
Het grootste voordeel van een compactcamera is dat je hem lekker 

makkelijk overal mee naartoe neemt en hem desnoods altijd bij je kunt 

dragen. Ze zijn daardoor perfect voor al die onverwachte kindermomenten. 
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De kleinste modellen zijn enorm handzaam, die steek je met gemak in een 

jas- of broekzak, of in het borstzakje van een overhemd. Je hebt er dus 

geen ‘last’ van. Het zoombereik was vroeger nogal beperkt, meestal zo’n 

drie tot vijf keer. Dan kon je iets niet heel dichtbij halen. Tegenwoordig is 

een zomereik van tien of twintig keer (en zelfs nog meer) al heel gewoon 

en dan nog is de camera behoorlijk compact. Zo’n groot zoombereik is 

voor kinderfotografie trouwens niet echt nodig. Dat is meer voor natuur- 

en vakantiefoto’s. 

 
Een compactcamera is vaak lekker klein en makkelijk om mee te nemen. 

(Foto: Canon) 

Er worden de laatste jaren steeds minder compactcamera’s verkocht, 

omdat steeds meer mensen met een smartphone fotograferen. Een 

compactcamera heeft echter nog steeds voordelen. De beeldkwaliteit is 

beter,  de accu gaat lang mee en hij is makkelijker hanteerbaar tijdens het 

fotograferen. Het is immers een ‘echte’ camera. Ook is een 

compactcamera meteen ‘startklaar’ en hoef je niet eerst een camera-app op 

te starten. Bij weinig licht is de beeldkwaliteit helaas minder goed. Beter 
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dan bij een smartphone, maar beduidend slechter dan wanneer je met een 

spiegelreflex of systeemcamera fotografeert. 

Ook daar is tegenwoordig een oplossing voor, want er verschijnen steeds 

meer compacts met een grote beeldsensor. Zo heb je alsnog een kleine, 

zeer draagbare camera die wat betreft beeldkwaliteit heel dicht in de buurt 

van een spiegelreflex komt. Momenteel zijn dat alleen nog de Sony 

RX100, Nikon A en Ricoh GR. Ze passen nog net in je broekzak. 

Superzoom 
Het is soms lastig om aan te geven waar de ene categorie ophoudt en de 

volgende categorie begint. Zo heeft een superzoom veel eigenschappen 

gemeen met de compactcamera. Alleen zijn ze te groot om altijd bij je te 

dragen. Dat mag uiteraard wel, alleen past zo’n toestel niet in je jas- of 

binnenzak. De vorm van een superzoom heeft vaak wat weg van een 

spiegelreflex, dat is de volgende categorie in het rijtje. De camera’s zijn 

niet alleen groter, ze hebben ook een enorm zomereik, zodat je kinderen 

heel dichtbij kunt halen. Ook nu weer is dat niet echt nodig en is het meer 

bedoeld voor andere soorten fotografie. Dit soort camera’s wordt ook wel 

megazoom, bridgecamera of brugcamera genoemd. Ze zijn een beetje een 

uitstervend ras, omdat liefhebbers van fotografie eerder geneigd zijn een 

spiegelreflex of systeemcamera te kopen. 

Spiegelreflex 
Er bestaan ook camera’s met verwisselbare lenzen. De camera zelf, met 

aan de voorzijde een opening waarop je een lens vast klikt, heet de body. 

Waarom een verwisselbare lens? In elke situatie kies je dan de lens die er 

het beste bij past. Dat komt de beeldkwaliteit enorm ten goede. Zo bestaan 
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er speciale lenzen om een portret te maken, om voorwerpen van heel 

dichtbij te fotograferen (macrofotografie), een uitgestrekt landschap op de 

foto te zetten, of om wilde dieren vanaf veilige afstand te fotograferen. 

 
Een spiegelreflex is groter, maar de beeldkwaliteit is uitmuntend. (Foto: 

Nikon) 

Daarnaast zit er een erg grote beeldsensor in een spiegelreflex, waardoor 

de fotokwaliteit aanzienlijk beter is dan bij de eerder genoemde 

camerasoorten. Ze zijn ook heel snel. Met scherpstellen en met het maken 

van foto’s. Verder zijn er ontelbaar veel instelmogelijkheden. Daarom zijn 

ze wat ingewikkelder te bedienen, maar gelukkig zitten er ook 

automatische standen op en dan merk je daar verder weinig van. Echt een 

camera voor (hobby)fotografen dus. Erg handig is dat er altijd een 

krachtige externe flitser opgezet kan worden. 
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Deze camera’s worden ook wel spiegelreflex, SLR, dSLR of 

spiegelreflexcamera genoemd. SLR staat voor Single Lens Reflex en de 

letter ‘d’ ervoor betekent digitaal. Ze zijn een stuk groter en zwaarder dan 

compactcamera’s en superzooms. Een superzoom lijkt er wat betreft 

uiterlijk soms wel een beetje op, maar is een stuk lichter en compacter. 

Daarnaast is de lens van een megazoom niet verwisselbaar en is de 

beeldkwaliteit minder goed (vergelijkbaar met een gewone 

compactcamera). 

Er bestaan heel zware en lompe spiegelreflexen, maar ook lekker kleine en 

lichte modellen. Dan nog zul je hem niet altijd bij je willen dragen en in je 

jaszak past hij al helemaal niet. Heb je meerdere lenzen, dan is het nog 

meer gesleep. Je kunt dan beter een afweging maken welke lenzen je wel 

meeneemt en welke je thuis laat. Met één lens werken mag natuurlijk ook, 

dan hoef je nooit te wisselen. 

Systeemcamera 
Een vrij recente ontwikkeling zijn de systeemcamera’s. Eigenlijk is een 

systeemcamera gewoon een spiegelreflex, maar dan in een moderner jasje. 

De beeldkwaliteit komt daarom overeen. Er zijn wat onderdelen uit 

verdwenen die tegenwoordig niet meer zo nodig zijn. Daardoor kan de 

behuizing een stukje kleiner en lichter gemaakt worden. Ook nu werk je 

met verwisselbare lenzen. Die zijn iets kleiner dan die van een 

spiegelreflex, maar het scheelt ook weer niet heel veel. De camera-

behuizing is dus wel flink kleiner, maar door de grote lenzen blijft het 

geheel nog steeds aardig groot. De lenzen van een spiegelreflex (van 

hetzelfde merk) passen er vaak ook op. 



Kees Krick - Kinderen fotograferen - pagina 170 van 245 
 

Een systeemcamera heeft nooit een optische zoeker. Je kunt fotograferen 

door het scherm te gebruiken, dat steeds vaker aanraakgevoelig is. 

Gelukkig worden steeds meer systeemcamera’s van een digitale zoeker 

(EVF) voorzien. Dan kun je wel via een zoeker werken, wat een aantal 

voordelen heeft, zoals ik her en der in dit boek heb aangegeven. Zit er geen 

EVF in de camera, dan zijn ze soms los te koop. Je steekt hem dan op de 

flitsschoen. Nadelen hiervan zijn dat je niet tegelijkertijd een externe 

flitser kunt gebruiken, de zoeker een flink stuk boven de camera uitsteekt 

en ze ook nog eens peperduur zijn. Een ingebouwde digitale zoeker heeft 

daarom altijd de voorkeur. 

 
De systeemcamera lijkt de opvolger van de spiegelreflex te worden. (Foto: 

Sony) 
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In de ‘bult’ zit een digitale zoeker. 

Smartphone 
Ook zo’n recente ontwikkkeling is het fotograferen met een smartphone. 

Steeds meer mensen hebben helemaal geen ‘echte’ camera meer nodig. Ze 

fotograferen net zo lief met hun telefoon. Leverde dat enkele jaren geleden 

niet zo heel fraaie plaatjes op, tegenwoordig zijn telefooncamera’s stukken 

beter. Onder goede lichtomstandigheden zijn er mooie foto’s mee te 

maken. Is er weinig licht, dan holt de kwaliteit helaas achteruit. Al valt dat 

op het kleine schermpje vaak niet eens zo op. Sowieso bekijken veel 

mensen hun foto’s alleen maar op de telefoon en niet op een groot 

computerscherm. Het grootste voordeel is dat je de telefoon toch al bij je 

hebt, zodat er geen aparte camera meer nodig is. Daarnaast kun je de 

opnamen meteen aan familieleden, vrienden en kennissen laten zien. Ook 

foto’s bewerken kan al op de telefoon via allerlei handige en slimme apps. 

Kijken we in detail naar een foto die met een smartphone is gemaakt, dan 

blijkt de fotokwaliteit best aardig, zolang de lichtomstandigheden gunstig 
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zijn. Ook weer niet heel denderend en als er weinig licht is zelfs behoorlijk 

slecht. Een compactcamera doet het dan toch beter. Al wordt het gat (het 

verschil) elk jaar weer een stukje kleiner. Feit is wel dat nu er zoveel met 

smartphones wordt gefotografeerd, camarafabrikanten de verkoop van 

compactcamera’s dramatisch hebben zien instorten. 

Aan een spiegelreflex of systeemcamera kan een smartphone al helemaal 

niet tippen. Niet wat betreft fotokwaliteit, maar ook niet wat betreft 

instelmogelijkheden. Toch blijft het een feit, dat veel mensen enorm leuke 

kinderfoto’s met hun telefoons schieten. Juist omdat ze dat toestel altijd bij 

zich hebben, het gewoon erg leuk is om ermee te fotograferen en het 

allemaal zo lekker eenvoudig werkt. 

De beste kindercamera 
De beste camerakeuze is voor iedereen anders. Voor kinderfotografie is in 

principe elke camera geschikt. Hoewel het met het ene cameramodel 

prettiger werken is dan met een ander type en de technische fotokwaliteit 

sterk verschilt. Wil je een camera die klein en onopvallend is en die je 

overal mee naartoe kunt nemen zonder er last van te hebben? Of stel je 

zware eisen aan de beeldkwaliteit, wil je veel mogelijkheden hebben en is 

het geen probleem om af en toe een tas met apparatuur bij je te dragen. Of 

misschien ga je voor de middenweg: draagbaar maar wel met voldoende 

mogelijkheden. 

Waar je ongeacht het cameratype beter maar op kunt letten, is of de 

camera snel genoeg reageert om de altijd beweeglijke kinderen vast te 

leggen. Dus: snel genoeg met scherpstellen, maar ook met zo min mogelijk 

vertraging zodra je op de ontspanknop drukt om een foto te maken. 
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Sommige camera’s hebben namelijk alleen al om scherp te stellen een 

seconde of meer nodig. Dat is echt te langzaam bij kinderfotografie. Ook 

de fotokwaliteit bij hoge iso-waarden (de lichtgevoeligheid) is belangrijk. 

Omdat je vast niet alleen buiten op zonnige dagen, maar ook bij slechter 

weer en binnen bij weinig licht zult gaan fotograferen, zonder meteen naar 

een flitser te grijpen. 

 
De beste kindercamera… is voor iedereen weer anders. (Foto: Ricoh) 

Elk type camera heeft zo zijn voor- en nadelen. Nu digitale camera’s goed 

betaalbaar zijn, komt het dan ook steeds vaker voor dat we twee soorten in 

huis halen. Een spiegelreflex voor speciale gelegenheden, zoals vakantie 

en uitjes waar je er redelijk zeker van bent dat je veel foto’s gaat maken. 

Daarnaast een compacte camera om altijd bij je te dragen, voor op plekken 

waar een grote camera niet handig is of niet gebruikt mag worden, en om 

al die leuke en onverwachte momenten vast te leggen waar je juist bij 

kinderfotografie zo vaak mee te maken hebt. Vooral voor dit laatste wordt 

steeds vaker een smartphone gebruikt. 
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Lenskeuze 
We hebben het meestal over de lens van een camera. Dat is niet helemaal 

juist. Een lens is een schijfje glas; camera’s maken gebruik van 

objectieven. In een objectief zitten vaak tientallen lenzen en de opbouw 

ervan is enorm complex. Vooral een zoomlens is een knap staaltje techniek 

en bestaat uit lenzen die in meerdere groepen zijn verdeeld. Die kunnen 

ten opzichte van elkaar bewegen. Dat is nodig om te kunnen in- en 

uitzoomen. Voor het gemak gebruik ik in dit boek de begrippen lens en 

objectief gewoon lekker dwars door elkaar heen. 

Er bestaan twee soorten lenzen: die met een vaste brandpuntsafstand en 

zoomlenzen. Vroeger bestonden er geen zoomlenzen en moest je het doen 

met één brandpuntsafstand. Je kon dan hooguit dichterbij of verder weg 

gaan staan. Zo’n lens wordt ook wel een prime genoemd. Ze staan bekend 

om hun uitmuntende beeldkwaliteit. Dat komt vooral door de eenvoudige 

opbouw. Er zitten minder schijfjes glas in, geen zoommechanisme en de 

meeste lenzen zitten op een vaste plek. Optisch is alles perfect op elkaar 

afgestemd. Een zoomlens is enorm complex van opbouw en om over het 

hele zoombereik een acceptabele beeldkwaliteit te krijgen, heeft de 

fabrikant hier en daar wat water bij de wijn moeten doen. Zoomlenzen 

hebben daarom een iets mindere beeldkwaliteit dan primes, al zie je dat in 

de gemiddelde foto misschien niet eens. 

Bij een compactcamera of superzoom zul je het moeten doen met de 

ingebouwde lens. Bij de aanschaf moet je daarom goed letten op het 

zoombereik dat je nodig denkt te hebben. Bij een spiegelreflex of 

systeemcamera kun je later zo veel lenzen kopen als je maar wilt – en je 
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portemonnee toelaat. Je kunt vaak uit vele tientallen lenzen kiezen. Daar 

zitten zowel exemplaren met een vaste brandpuntsafstand als zoomlenzen 

bij. 

 
Een systeemcamera met diverse lenzen (Foto: Sony) 

Fotografeer je met een smartphone, dan heb je ook met een vaste lens te 

maken. Op een enkele uitzondering na, is het altijd een lens met een vast 

brandpunt. Je kunt dus niet zoomen. Wel digitaal, maar dat is slechts een 

uitsnede van de foto die je veel kwaliteitsverlies oplevert en geen echte 

zoomlens. Er zijn wel losse kleine lesjes te koop die je op de camera 

‘plakt’. Daarmee krijg je iets meer mogelijkheden, maar ook dat gaat ten 

koste van de beeldkwaliteit. 

Waarom zijn er eigenlijk zoveel soorten lenzen voor spiegelreflexen en 

systeemcamera’s? Bij het maken van portretfoto’s zul je dichter bij 

kinderen staan dan wanneer ze lekker over het strand rennen. In het laatste 

geval haal je ze met een telelens dichterbij, zodat ze alsnog groot genoeg 
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op de foto komen. Je mag er uiteraard ook snel even heen rennen, dan is 

een telelens niet echt nodig. Om een wijds landschap of het hele klaslokaal 

op de foto te zetten, is een groothoeklens weer het meest geschikt. Vandaar 

dat er meerdere soorten lenzen zijn. Elke soort is geoptimaliseerd voor een 

specifiek doel. Daarom is de beeldkwaliteit hoger dan bij een generieke 

lens. 

Groothoek 
Hoe kleiner de brandpuntsafstand, hoe meer je richting groothoek gaat en 

hoe meer er van de omgeving op de foto komt. Ze zijn daarom erg 

geschikt om niet alleen de kinderen, maar ook een mooi landschap of een 

flink stuk van een interieur op de kiek te zetten. Voorwerpen die zich 

vlakbij de camera bevinden lijken wel veel groter dan objecten die verder 

weg zijn. Dus vooral als iets zich vlak bij de camera (de lens) bevindt, 

kloppen de verhoudingen op de foto niet. Het is daarom niet zo handig om 

met een groothoeklens van dichtbij een portretfoto te maken. Iets meer 

afstand houden en de kinderen in hun omgeving laten zien, dat levert wel 

heel leuke foto’s op. 

Sta je dicht op een kind, dan bevindt het puntje van de neus zich vlak bij 

de lens en dan krijg je een enorme vervorming te zien waar je niemand blij 

mee maakt. De rest van het gezicht en het lichaam bevindt zich dan relatief 

ver van de neus waarop je hebt scherpgesteld. Ook is het niet verstandig 

kinderen of volwassenen pal naast de rand in beeld te nemen. Ook dan zie 

je veel vervorming. Iets van de rand afhouden dus. 
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Met groothoek breng je veel omgeving in beeld. 

(1/320, f/4, ISO 200, 28 mm) 

Een andere eigenschap van groothoek is dat de scherptediepte enorm groot 

is. Daarmee wordt het wel heel makkelijk om zowel kinderen als een 

mooie achtergrond scherp op de foto te krijgen. Er is sprake van groothoek 

zodra de brandpuntsafstand ongeveer onder de 35 millimeter komt. 

Compactcamera’s beginnen vaak rond de 35 of 38 millimeter, alhoewel 

een groothoekstand van 24 of 28 millimeter tegenwoordig steeds gewoner 

wordt. Dat is onder andere ideaal voor binnen. 

Telestand 
Het andere uiterste is de telestand. Met een lange brandpuntsafstand 

verander je een camera in een verrekijker. Je haalt dingen dichterbij. 

Fotografeer je een kind aan de overkant van de straat of op een 

voetbalveld, dan kun je toch alleen het gezicht in beeld nemen. Hoe groter 
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de brandpuntsafstand, hoe dichterbij je iets in beeld neemt. 

Vanaf ongeveer 100 mm is er sprake van een telelens en dat kan doorlopen 

tot bijvoorbeeld 200 of 300 mm, maar ook tot 500 mm en veel verder. Een 

zoomlens kan bijvoorbeeld beginnen bij 24 mm (groothoek) en eindigen 

op 300 mm (tele). Zodoende hoef je niet steeds van lens te wisselen, want 

anders loop je het risico dat je net een fraai fotomoment mist. 

 
Bij flink inzoomen vervaagt de achtergrond (280 mm). 

Een bijkomend effect van een telelens is dat alles meer op elkaar gedrukt 

lijkt. Het perspectief ziet er anders uit dan wij gewend zijn. Onderlinge 

afstand tussen voorwerpen lijken af te nemen, zodat alles zich dichter bij 

elkaar lijkt te bevinden dan in werkelijkheid het geval is. De 

scherptediepte neemt daarom snel af en naarmate je meer inzoomt is het 

lastiger om kinderen die niet naast maar achter elkaar staan scherp op de 
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foto te krijgen. Bij een groothoek gebeurt precies het tegenovergestelde. 

Daar lijkt de afstand tussen dichtbij en ver weg juist extreem toe te nemen; 

voorwerpen lijken juist uit elkaar getrokken te worden. 

 
Met een telelens worden voor- en achtergrond op elkaar gedrukt. 

(1/500, f/3.5, ISO 400, 300 mm) 

Er tussenin 
Tussen groothoek en tele in, zit de zogenaamde standaardlens van 

ongeveer 50 millimeter. Die is prima geschikt om kinderen (en 

volwassenen) te fotograferen, zonder dat ze vervormd worden (zoals een 

grote neus). 

De grenzen zijn niet heel strikt hoor; een lichte telelens is ook prima te 

gebruiken voor een portret. Zo wordt daar vaak een 85 of een 100 

millimeter lens voor gebruikt. Je hoeft nu niet zo dichtbij te staan als met 

een groothoeklens en ook niet te ver weg als wanneer je een sterke telelens 
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gebruikt. 

Je kunt een zoomlens beter niet gebruiken met als enige reden dat je dan 

niet naar het kind hoeft te lopen. Elke lens heeft zijn specifieke 

eigenschappen en een zoomlens is niet louter en alleen bedoeld om dingen 

dichterbij te halen totdat ze mooi beeldvullend zijn. 

 
Een standaardlens of lichte telelens is prima voor portretten. 

(1/250, f/4, ISO 200, 60 mm) 

Lichtsterkte 

Bij veel camera’s en losse lenzen neemt de lichtsterkte af naarmate je 

verder inzoomt. In de groothoekstand kan bijvoorbeeld diafragma f/2.8 als 

grootste opening ingesteld worden, terwijl je in de telestand niet lager 

komt dan f/5.6. Een groter diafragmagetal dus, met meer scherptediepte. 
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Maar dat betekent helaas ook dat er minder licht wordt doorgelaten en je 

met langere belichtingstijden opgescheept zit. 

Lens verwisselen en stof 
Fotografeer je met een spiegelreflex of systeemcamera, oftewel een 

camera met verwisselbare lens? Dan is het belangrijk dat je op een aantal 

dingen let om te voorkomen dat er stof in de camera komt. Leg een camera 

nooit zomaar neer terwijl er geen lens opzit en al helemaal niet met de 

opening omhoog. Dan wordt het letterlijk een stofhapper. 

Er zal dan stof op de sensor neerdwarrelen en dat geeft nare vlekken op je 

foto’s. Al naar gelang het diafragma zie je dan stippen of wazige vlekken. 

Vooral in lichte en egale gebieden, zoals de lucht. Om er vanaf te komen, 

moet je de foto’s stuk voor stuk bewerken en elk plekje wegpoetsen. Dat is 

een hele klus, kost enorm veel tijd en is ook nog eens saai en onnodig 

werk. Vrijwel alle camera’s hebben tegenwoordig een stofreductiesysteem. 

Dat varieert van een sensor die stof minder aantrekt, tot een speciaal 

trilmechanisme die het stof meteen weer van de sensor afschudt. Het zijn 

reductiesystemen, dus je voorkomt er niet mee dat er af en toe een stofje 

op de sensor te zien is. Bovendien werkt het systeem van de ene fabrikant 

beter dan dat van een ander. 

Een lens verwisselen doe je het beste op de volgende manier. Allereerst 

kun je het beter binnen doen. Ben je toch buiten, zoek dan een plek op 

waar het niet waait en er zo min mogelijk zand of stof in de buurt is. 

Ergens op het strand is dus niet de ideale plek, zeker niet als het waait, 

want dan zit de lucht vol met zandkorreltjes. Maar ook al is het windstil en 
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zie je ze misschien niet, ook dan zijn er nog steeds veel minieme 

zandkorreltjes in de lucht. Een stof- en vochtarme omgeving is daarom 

altijd het beste. 

 
Verwissel een lens niet zo. Altijd met de lensopening omlaag! 

Houdt de camera ondersteboven, dus met de lens omlaag. Maak de lens los 

en zet de andere lens er zo snel mogelijk op. Die moet dus al klaarstaan. 

Of laat iemand hem aangeven. Loop niet met de camerabehuizing rond en 

leg hem ook nergens neer. Doe het verwisselen snel en blijf de camera 

tijdens het vervangen steeds met de opening omlaag houden. Zo beperk je 

de kans dat er viezigheid in komt. 
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Dat er stof in de camera komt, voorkom je ook door je spullen netjes 

schoon en stofvrij te houden. Plaats altijd de beschermdop en de lenskap 

op je lenzen. Maak lenzen en camera regelmatig schoon, bijvoorbeeld aan 

het einde van de dag of na een uitje. Na enkele keren verwisselen van lens, 

kan er zich ook vuil rond en onder de doppen ophopen. Maak ze dus zo nu 

en dan schoon. 

 
Doe altijd een beschermdop op de lens. 

Er zijn blaasbalgjes te koop waarmee je stof en vuiligheid van de camera 

en je lenzen blaast. Is er stof op foto’s te zien en wil je daar vanaf, dan kun 

je de camera in fotowinkels of bij de fabrikant laten reinigen. Je bent hem 

in het laatste geval dan wel een tijdje kwijt. Zelf schoonmaken kan met 
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speciale kwastjes en reinigingsmiddelen voor de sensor, maar dit is een 

precies en specialistisch werkje. 

Optische en digitale zoom 
Zoomen doe je met een zoomlens. De bediening gebeurt met knopjes op 

de camera, of door aan een ring op het objectief te draaien. Dit wordt ook 

wel optische zoom genoemd, omdat het gebeurt met bewegende delen in 

het objectief. Er bestaat ook nog zoiets als digitale zoom. Dat is echter 

niets meer dan een digitaal trucje. Compactcamera’s beginnen vaak met 

optische zoom en schakelen daarna automatisch over op digitale zoom om 

alles nog dichterbij te halen. Smartphones hebben bijna altijd alleen maar 

digitale zoom. 

 
Schakel digitale zoom liever uit. 

Digitale zoom houdt in dat de foto kunstmatig wordt uitvergroot. Een 
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digitale foto bestaat uit miljoenen pixels en door alleen het middelste deel 

van de sensor te nemen en dat op te rekken en er puntjes bij te verzinnen, 

lijkt het net of je een zoomlens gebruikt. Dit gaat ten koste van de 

kwaliteit, want je gebruikt minder informatie om een foto van hetzelfde 

formaat te maken. Je maakt gewoon een uitsnede van het beeld. 

Naarmate je meer digitaal inzoomt, wordt het beeld steeds brokkeliger en 

lelijker. De kwaliteit holt achteruit. Gebruik daarom liever alleen de 

optische zoom, en als je camera die mogelijkheid heeft, schakel digitale 

zoom dan meteen uit in het menu. Kent een camera of smartphone alleen 

de digitale variant, laat het dan zo veel mogelijk voor wat het is en maak je 

foto’s gewoon zonder in te zoomen. Als je een kind niet dichtbij genoeg 

kunt halen, loop er dan naartoe. Als dat niet gaat, kun je altijd achteraf op 

de computer nog een uitsnede maken. 

Stabilisatie 
Diverse camera’s en lenzen kennen een trucje om trillingsonscherpte te 

verminderen. Zoiets heet stabilisatie. Zo bestaan er objectieven met een 

‘zwevend’ lenselement. Dat kan een klein beetje opschuiven. Heen en 

weer. Of op en neer. Er zijn ook camera’s waar ongeveer hetzelfde gedaan 

wordt, maar dan met de beeldsensor. Zodra de camera lichtjes trilt, zal het 

lenselement of de sensor met dezelfde hoeveelheid maar dan in 

tegengestelde richting bewegen, zodat de trilling (grotendeels) wordt 

opgeheven. 

Hiermee zijn zwaardere schokken of grote bewegingen helaas niet op te 

vangen, maar het stelt je wel in staat om bij minder licht toch nog scherpe 

foto’s te maken. Overigens worden alleen bewegingen van jou en de 
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camera gecompenseerd. Beweegt het kind, dan los je dat niet op met 

stabilisatie. Sommige camera’s hebben digitale stabilisatie aan boord; dat 

betekent niets meer of minder, dan dat de camera automatisch de 

lichtgevoeligheid opvoert. Daardoor zijn snellere sluitertijden mogelijk, 

maar er ontstaat wel meer ruis door deze hogere iso-waarden. Soms wordt 

er een uitsnede van de foto gemaakt. De beeldinformatie in de buitenrand 

wordt dan gebruikt om de trillingen te compenseren. Het lijkt dan alsof de 

sensor kan verschuiven, wat natuurlijk niet zo is. 

Meetrekken 

Wil je spelen met beweging door de camera met een kind mee te trekken? 

Schakel stabilisatie dan eerst uit. Want anders gooit die roet in het eten, in 

een poging jouw bewegingen te compenseren. Het kan zijn dat er een 

speciale stand is voor meetrekken. Als je die instelt worden alleen 

trillingen in één richting nog gecompenseerd. In dit geval de verticale 

bewegingen, wat wel zo handig is als je de camera horizontaal met 

kinderen meebeweegt. Modernere camera’s en lenzen herkennen 

automatisch als je de camera meetrekt en regelen het dan vanzelf voor je. 

Accessoires 
Er zijn behoorlijk wat handige accessoires te koop die je bij 

kinderfotografie kunt gebruiken. Natuurlijk hoef je niet alles te kopen wat 

er in de winkel ligt, maar enkele handige accessoires wil ik toch kort 

bespreken. 

Externe flitser 
Allereerst een losse flitser. Je kunt bijna niet zonder en ik heb het er al 
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uitgebreid over gehad. De ingebouwde flitser van je camera is echt alleen 

voor noodgevallen en je kunt beter de lichtgevoeligheid van je camera 

verhogen, dan dat je meteen begint te flitsen zodra het wat schemerig 

wordt. 

 
(Foto: Canon) 

Statief 
Een statief stelt je in staat lange belichtingstijden te gebruiken en stabieler 

te staan wanneer het donkerder wordt. Behalve een statief met drie poten 

bestaan er ook statieven met één poot. Die neem je makkelijker met je mee 

en houden je wendbaar. Je kunt het geheel snel oppakken en meenemen 

naar een andere plek. Ook waar te weinig ruimte is om een gewoon statief 

neer te zetten, komt een ‘éénbeen’ prima van pas. Je moet ze wel 
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vasthouden en je kunt minder lange sluitertijden gebruiken dan met een 

driepoot. 

Het onderdeel waarop je de camera op een statief bevestigt, heet de 

statiefkop. Bij de betere statieven koop je die los. Er bestaan allerlei 

soorten statiefkoppen en zo kun je zelf bepalen welke je erop zet. Als een 

statief een snelkoppeling heeft, schroef je eerst een metalen plaatje onder 

de camera vast. Daarna klik je hem gemakkelijk op het statief vast. Het is 

zodoende eenvoudiger om de camera snel op het statief te zetten en hem er 

weer vanaf te halen. Vooral bij een éénpoot is dat een voordeel, omdat je 

die niet zomaar even kunt neerleggen met de camera er nog op. 

Accu 
De meeste camera’s gebruiken oplaadbare accu’s. Het voordeel is dat ze 

lichter zijn dan gewone oplaadbare batterijen, het nadeel is dat ze een stuk 

duurder zijn en je een speciale oplader nodig hebt. Eén accu en meestal 

ook een oplader worden standaard met de camera meegeleverd. Het is 

verstandig om meteen een tweede accu te kopen. Zodra het eerste 

exemplaar leeg is, ga je gewoon verder met de tweede. 

Eén accu elke dag opladen is niet zo verstandig. Je kunt beter wachten tot 

hij vrijwel leeg is. Een accu is namelijk maar een beperkt aantal keren op 

te laden en zo verleng je de levensduur aanzienlijk. Mocht je een keer 

vergeten zijn een accu op te laden en is hij ineens leeg, dan zit je niet 

zonder stroom als je een reserve-exemplaar hebt. Anders moet je wachten 

tot je enige accu weer is opgeladen en dat duurt enkele uren. Daar gaan je 

leuke kindermomenten! Accu’s zijn merk- en vaak ook model-afhankelijk; 

ze passen nooit in elke camera. Je bent aangewezen op het eigen merk, 
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alhoewel er ook universele accu’s en opladers bestaan. 

 

Geheugenkaart 
Er bestaan verschillende soorten geheugenkaarten, dus is het belangrijk het 

juiste type voor jouw camera te kopen. Vooral SD en CF (Compact Flash) 

zijn momenteel gangbare geheugenkaarten. 

Koop liever niet een te klein kaartje, want je schiet al snel meer foto’s dan 

je verwacht en het is zonde als je kaartje ineens vol zit en er allemaal leuke 

dingen om je heen gebeuren. Sommige mensen vinden dat je beter twee 

kleine kaarten kunt kopen, andere menen dat je beter af bent met één grote. 

Het voordeel van twee kaarten, is dat je niet alles kwijtraakt als een kaartje 

beschadigd raakt of je er eentje verliest. Aan de andere kant gaat het 

meestal fout bij het verwisselen van kaartjes, dus heb je minder kans op 

storingen als je één grote kaart gebruikt. Vooral als die altijd in het toestel 

blijft zitten. 
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Diversen 
Een blaasbalg is handig om je spullen stofvrij te blazen. Als je op een 

spiegelreflex een lens vervangt, voorkom je hiermee dat er onnodig stof in 

de behuizing komt. Met een zacht lensdoekje haal je daarna al het vuil en 

vettigheid van de lens af. 

Een kaartlezer is handig om foto’s naar de computer over te zetten, al zit 

die bijna altijd wel standaard in een laptop of desktop gebouwd 

tegenwoordig. Je kunt een camera ook via een kabeltje met de computer 

verbinden, maar het overzetten gaat dan wel een stuk langzamer en je 

belast ook nog eens de accu van de camera. Voordeel van het kabeltje is 

wel dat je de geheugenkaart niet uit het toestel hoeft te halen en je het 

minste risico loopt op beschadiging en verlies van foto’s. 
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Denk ook aan schoonmaakspullen voor je apparatuur.  
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9. Kinderen van alle leeftijden 
Bij het fotograferen van een pasgeboren baby komen andere 

dingen om de hoek kijken dan wanneer je een puber op de foto 

zet. Elke leeftijdscategorie heeft andere eigenschappen, een kind 

verandert immers continu. Omdat er veel leuke momenten zijn en 

het zonde is om ze niet vast te leggen, geef ik je in dit hoofdstuk 

tips voor het fotograferen van kinderen van alle leeftijden. 

Zwangerschap 
Wist je dat je al voor de geboorte kunt beginnen met het maken van (een 

soort van) kinderfoto’s? Namelijk door dikke-buik-foto’s te maken. Vaak 

denken toekomstige ouders er pas aan op het moment dat de buik al flink 

dik is, maar je kunt er ook al veel eerder mee beginnen. Het groeien van de 

buik kan zelfs stap voor stap in beeld worden gebracht vanaf het moment 

dat er nog maar een lichte welving is te zien. Eigenlijk heb je nog niet echt 

met kinderfotografie te maken. Het is immers een volwassene met een 

dikke buik. Het kind oefent geen invloed op de foto uit en je kunt ze 

daarom in alle rust maken. 

Ook de controlebezoeken aan de verloskundige leveren leuke 

fotomomenten op. Wat dacht je van een foto van het luisteren naar het 

hartje. De hand van de verloskundige die het apparaat vasthoudt kun je van 

dichtbij in beeld nemen, met de groeiende buik van de aanstaande moeder 

op de achtergrond. 
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(foto: Jeroen Horlings / www.examedia.nl) 

Voor de geboorte moet er heel wat geregeld worden. Het opknappen van 

een babykamer, de aanschaf van babyspullen zoals een commode, wieg, 

wandelwagen, kleertjes, flesjes en heel veel andere dingen. Het 

voorbereiden van de slaapkamer indien de bevalling voor thuis gepland 

staat, met een bed op klossen. Het uitpakken van de eerste 

kraampakketten. Het zijn allemaal mooie momenten om leuke foto’s van 

te maken. 

De bevalling 
Als je een (aanstaande) vader bent die tijdens de bevalling foto’s gaat 

maken, doe je er goed aan om je fotospullen ruim van te voren klaar te 

zetten. Veel fotospullen heb je niet nodig. Een camera met een 

standaardlens en een geheugenkaartje met voldoende vrije ruimte (liefst 

helemaal leeg) voldoet al. Let er wel op dat de accu’s tot aan de nok toe 
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gevuld zijn. Je kunt een bevalling niet eventjes stilzetten om ze snel nog 

even een accu op te laden. Een losse flitser meenemen kan ook handig 

zijn. 

 
Houd je fotospullen compleet en steeds onder handbereik. Je zult niet de 

eerste zijn die tijdens een belangrijke, eenmalige gebeurtenis ontdekt dat 

het geheugenkaartje nog thuis in de computer zit en de accu in de oplader. 

Het gaat om een unieke gebeurtenis en je krijg maar één kans (per kind) 

om goede foto’s te maken. Stel je camera alvast in zodra je de gelegenheid 

hebt. 

Staat de bevalling thuis gepland? Dan ken je de situatie als geen ander. Let 

desondanks goed op hoe de lichtomstandigheden zijn. Houd er ook 

rekening mee dat er overdag met de gordijnen open veel licht is, maar dat 

de situatie tijdens een nachtelijke bevalling totaal anders is. Ook als je 
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overdag liever de gordijnen sluit, ben je het daglicht plotseling kwijt en 

krijg je ineens met kunstlicht te maken. Misschien kun je alvast een goede 

lamp op een strategische plek plaatsen. In een vreemde omgeving is het 

extra opletten geblazen en heb je weinig of zelfs helemaal geen invloed op 

de (licht)omstandigheden. Je moet het dan doen met wat je aantreft. 

 
Schroef de lichtgevoeligheid van de camera hoog genoeg op, zodat de 

sluitertijden snel genoeg blijven, maar let er ook op dat ruis niet de 

overhand krijgt. Zoom niet te veel in, maar fotografeer liever van wat 

dichtbij. Lenzen zijn dan vaak lichtsterker en er is sowieso minder kans op 

bewegingsonscherpte. De witbalans kun je op de automatische stand 

zetten, of afstemmen op de verlichting. Met een losse flitser heb je meer 

grip op licht en kleur, waarbij indirect flitsen via het plafond het mooiste 

resultaat geeft. 
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Tijdens de bevalling komt het aan op snelheid en fotografeer je onder 

lastige omstandigheden. Er zijn vaak meerdere mensen bij aanwezig en 

zodoende kan het lastig zijn om een goed standpunt in te nemen zonder 

iemand in de weg te lopen. Zodra de baby in de armen van de trotse 

moeder ligt, en vlak daarna als de verloskundige allerlei controles en 

proefjes doet, is het een stuk eenvoudiger en is er veel meer rust om goede 

foto’s te maken. Bepaal zelf waar je wel en geen foto’s van wilt hebben. Is 

dat bijvoorbeeld van het hele traject, of pas zodra de kleine tevoorschijn is 

gekomen. Overleg dit liefst van te voren even met elkaar. 

Sfeerfoto’s 

Probeer ook wat sfeerfoto’s te maken. Je slaapkamer die is omgetoverd tot 

kraamkamer, de ziekenhuiskamer met zijn speciale apparatuur. De klok 

aan de muur die de tijd van de bevalling aangeeft doet het ook altijd goed. 

Alle proefjes, controles en tests die de verloskundige na de geboorte 

uitvoert zijn natuurlijk ook schitterend om vast te leggen. 

Tijdens de bevalling ben je er niet alleen om foto’s te maken. Tenzij je 

speciaal aanwezig bent voor de fotografie en het dus niet jouw baby is. Als 

je tijdens de bevalling al genoeg aan je hoofd hebt en niet ook aan 

fotografie wilt denken, kun je beter iemand anders inschakelen. Er bestaan 

zelfs speciale geboortefotografen. Dat zijn specialisten die dit werk 

dagelijks doen. Je hebt je handen dan vrij en bent ervan verzekerd dat je 

prachtige foto’s krijgt. 

Baby en dreumes 
Bij een pasgeborene zijn er fotomomenten in overvloed. Een baby 
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ontwikkelt zich in rap tempo en ontdekt continu nieuwe dingen. Vooral in 

de eerste weken is er heel wat om op de foto vast te leggen. 

Gezichtsuitdrukkingen, samengeknepen oogjes, een half geopend mondje 

met een belletje spuug, donshaar, het gerimpelde en verkreukelde huidje. 

Minuscule handjes, voetjes, teentjes, vingertjes en nageltjes doen het altijd 

goed op foto’s. Het geven van voeding, verschonen van luiers, wassen en 

aankleden. 

 
(foto: Jeroen Horlings / www.examedia.nl) 

Een pasgeborene is zich nog niet van zichzelf en zijn omgeving bewust. 

De wereld is nieuw en onbekend. Een baby kan zich in wankel evenwicht 

bevinden: voel ik mij prettig en veilig, of sla ik alarm omdat het me niet 

bevalt, ik een pijntje voel, of honger heb. Zorg daarom dat je in een 

prettige en ontspannen sfeer werkt. Een baby is erg gevoelig en kan de 

stemming in de kamer feilloos aanvoelen. Pas op met flitslicht, het felle 

licht is niet prettig voor een baby. Kom niet te dichtbij als je de flitser 
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gebruikt, nog beter is het om indirect via het plafond te flitsen. 

Erg leuk is het om het kwetsbare en fragiele in beeld te brengen. Misschien 

heeft de baby nog maar weinig hoofdhaar en is de fontanel te zien. Een 

babyknuistje in de hand van vader of moeder. De kleine die op een 

onderarm of twee gespreide handen ligt. Een jonge baby zal voornamelijk 

liggen. Staan en lopen zit er voorlopig nog niet in. Recht van boven 

fotograferen kan prima, de baby kan dan gewoon blijven liggen. Foto’s op 

ooghoogte zijn ook mogelijk door zelf een laag standpunt naast de kleine 

in te nemen. 

Schouder 

Door een baby door vader of moeder vast te laten houden, of over iemands 

schouder te laten kijken, breng je wat variatie in je foto’s aan. Anders zie 

je op elke foto die je maakt een liggende baby vanaf boven. Een baby 

fotografeer je het beste wanneer hij net een slaapje heeft gedaan. Dan is de 

kleine alert, goed wakker en lacht hij het vaakst. 

Naarmate een baby ouder wordt, veranderen de gezichtsuitdrukkingen en 

bewegingen . Een oudere baby of dreumes kan misschien al heel kort 

rechtop zitten door hem ergens tegenaan te laten leunen. Bijvoorbeeld in 

de hoek van een zitbank. Laat wel altijd iemand paraat staan voor als de 

kleine wegglijdt. Na een maand of drie begint een baby zelf zijn hoofdje 

op te tillen. Erg leuk als de baby op zijn buik ligt, met armen en benen 

spartelt en zijn hoofdje optilt. Op ooghoogte maak je hier weer de mooiste 

foto van. 
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Fotografeer de kleine liever nadat hij zijn slaapje heeft gedaan. 

(1/250, f/4.5, ISO 200, 80 mm) 

Zodra het kind leert kruipen, is niets meer veilig in huis. Die 

ontdekkingsreis kun je prima vastleggen. Plekken waar de kleine nog nooit 

is geweest, of alleen heeft gezien vanuit de box of een stoeltje, zijn ineens 

bereikbaar geworden. Dat kan verbaasde en triomfantelijke blikken bij de 

kleine opleveren die je mooi kunt vastleggen. Weer wat later leert hij om 

rechtop te staan door zich aan een stoel- of tafelpoot op te trekken. 
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(1/50, f/4, ISO 200, 50 mm) 

 
(foto: Jeroen Horlings / www.examedia.nl) 
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Ook dit kun je mooi in beeld brengen door een extra laag standpunt in te 

nemen. Zoals languit liggend op de grond. Dan benadruk je de reusachtige 

stap voorwaarts in zijn ontwikkeling. Hij staat zelf rechtop, ook al is het 

nog met een beetje hulp. Niet veel later volgen de eerste stapjes. Eerst nog 

voorzichtig, de armen wijd om balans te houden en misschien met wat 

vallen en opstaan. 

Peuter en kleuter 
Peuters kunnen druk in de weer zijn met speelgoed en lopen gaat ze steeds 

beter af. Ze groeien als kool. Er zijn veel vrolijke momenten, maar soms 

ook buien waarin je kind even wat minder blij is. Beide zijn leuk om vast 

te leggen. Soms willen ze iets, maar wil het gewoon nog even niet lukken 

en dat kan ze aardig dwars zitten. vergeet niet om het vast te leggen. 

 
(1/60, f/2.8, ISO 400, 65 mm) 



Kees Krick - Kinderen fotograferen - pagina 202 van 245 
 

Door onopvallend vanaf een afstandje in te zoomen kun je ze prima in hun 

natuurlijke doen fotograferen. Ze kunnen heerlijk geconcentreerd spelen 

met een stuk speelgoed of een heel interessante kartonnen doos. 

Fotomomenten kunnen onverwachts komen en snel weer voorbij zijn. 

Snelheid is daarom geboden, net als een camera die altijd paraat ligt. 

 
(foto: Jeroen Horlings / www.examedia.nl) 

Kleuters kunnen op een bepaalde manier heel serieus over een gebeurtenis 

of voorwerp doen. Ze zijn nog heel onschuldig, vrolijk en goed van 

vertrouwen. Omdat ze zo spraakzaam en speels zijn en je inmiddels goed 

met ze kunt communiceren, kan het een leuke bezigheid zijn om foto’s met 
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ze te maken. Zolang je een kleuter aan de praat houdt, maak je ongemerkt 

foto’s en raken ze niet zo snel verveeld. Al houden ze dat natuurlijk ook 

weer geen uren vol. 

Alle speciale momenten, zoals de eerste driewieler of step, fietsen met en 

zonder zijwieltjes en de eerste voorzichtige stapjes met rolschaatsen, zijn 

prachtige gelegenheden om de camera erbij te pakken. Heeft een kind een 

speciale interesse, of voorkeur voor een bepaald soort speelgoed, leg dat 

dan ook vast. Dat is extra leuk om later terug te zien. Spelen met 

huisdieren of een bezoek aan de geitjes van de kinderboerderij doen het 

ook altijd goed. Net als de eerste schooldag, je kind op het schoolplein, 

verjaardagen en kinderfeestjes, bezoekjes aan pretparken en speeltuinen. 

Tiener en puber 
Op een gegeven moment vervagen de grenzen en gaat kinderfotografie 

over in … nou ja, gewoon in mensenfotografie. Of je een twintiger of een 

dertiger fotografeert, maakt fototechnisch weinig verschil. De puberteit is 

misschien wel de laatste etappe in de kinderfotografie. Het is een tijd van 

grote veranderingen voor zowel kinderen als ouders. 

Bij kinderen van deze leeftijden heb je geen last meer van de 

onvoorspelbaarheid en over-beweeglijkheid die je van het jongste grut 

kent, maar des te meer met een kind dat in razend tempo verandert in een 

volwassene. Een kind dat steeds vaker tot de ontdekking komt dat dingen 

anders kunnen, een eigen mening krijgt, zich misschien tegen van alles en 

nog wat begint af te zetten. Ook worden de verschillen tussen jongens en 

meisjes steeds duidelijker en belangrijker. 
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(foto: Richard Dudley / www.bluegumgraphics.com.au) 

Als een kleuter niet op de foto wil, kun je hem meestal wel overreden met 

een snoepje of de belofte van een ijsje na afloop. Met een tiener wil dat 

ook nog wel lukken, maar bij een puber zul je af en toe moeten accepteren 

dat hij niet op de foto wil en niet van die gedachte is af te brengen. 

Misschien dat een snelle foto, zonder dat hij uit zijn stoel overeind hoeft te 

komen dan nog net oogluikend wordt toegestaan. Onderwijl wordt er wel 

een kwaad of verveeld gezicht getrokken. De foto wordt dan misschien 

anders dan je in gedachten hebt, maar dat geeft niets. Het hoort bij de 

leeftijd. Juist daarom is het meer dan waard om vast te leggen. 
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 (1/60, f/4.5, ISO 100, 70 mm) 

 
(1/100, f/5, ISO 200, 90 mm) 
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Meisjes willen vaak wel op de foto, zolang ze zich leuk mogen aankleden 

en opmaken. Jongens zijn soms minder snel geneigd op de foto te gaan en 

als je ze dan zover krijgt, nemen ze meteen een stoere pose aan. Geef altijd 

veel complimenten, ook als de eerste foto’s niet goed zijn of het kind een 

wat verkrampte houding of gezichtsuitdrukking heeft. Na een paar 

complimenten komt het kind los en die eerste paar foto’s kun je later altijd 

nog weggooien. 

Groepjes 

Tieners worden zich steeds meer van zichzelf bewust en op school vormen 

ze groepjes. Ze vinden het belangrijk hoe ze op andere kinderen 

overkomen. Hoe ze zich gedragen en er uitzien, kan het verschil uitmaken 

tussen erbij horen of buiten de groep liggen. Ze willen niet stom of 

kinderachtig gevonden worden, maar stoer en ‘groot’. Ze weten zelf wel 

hoe het moet en hoe de wereld in elkaar zit. 

Kinderen als fotograaf 
Het kan heel verrassend zijn om te zien hoe kinderen tegen de wereld 

aankijken. Zaken die wij volwassenen als vanzelfsprekend beschouwen, 

kunnen voor kinderen mateloos interessant zijn. Ze bekijken alles op een 

andere manier, hebben oog voor voorwerpen en details waar wij dagelijks 

gedachteloos aan voorbij lopen. 

Hoe kom je daar achter? Dat kan prima door niet alleen zelf foto’s te 

maken, maar ook eens een camera aan kinderen mee te geven. Laat ze 

elkaar of de eigen omgeving fotograferen. Zo kan het erg leuk zijn om de 

eigen kamer in beeld te laten brengen. Zijn wij vaak nog geneigd om 
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staand een overzichtsfoto te maken, een kind duikt misschien bovenop het 

stapelbed of onder een stoel en tafel om een bijzondere foto te maken. 

 
Kinderen kunnen prima zelf foto’s maken. 

Een camera met een eenvoudige bediening en weinig knoppen komt van 

pas als kinderen jong zijn. Dan kan er weinig mis gaan. Stel de camera van 

tevoren even in en maak een testfoto. Ook is het is handig als je de camera 

alles automatisch laat regelen. Zoals de belichting, het scherpstellen, de 

witbalans en of de flitser af moet gaan of niet. Kinderen hoeven dan alleen 

om zich heen te kijken en een foto te maken, zonder zich druk te maken 

over menuopties en knoppen. Als ze zover zijn, duiken ze daar heus wel in 

en dan hebben ze het vaak nog sneller door ook dan volwassenen. 
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Kinderen die al wat ouder zijn en bijvoorbeeld gewend zijn met een mp3-

speler, tablet of smartphone om te gaan, zijn prima in staat om zelf 

instellingen aan te passen en knoppen te bedienen. Zoals het in- en 

uitschakelen van de flitser, macrostand en het bedienen van de zoomknop. 

Aan menu’s zijn ze ook gewend. Verwachten dat ze nu alles van 

witbalans, iso-waarden en diafragma afweten, is misschien nog wat veel 

van het goede. 

Geef je je eigen (dure) camera liever niet uit handen? Misschien heb je nog 

ergens een ouder toestel liggen. Ook hebben kinderen op steeds jongere 

leeftijd een mobiele telefoon, waar tegenwoordig een prima camera inzit. 

Voor heel jonge kinderen zijn in de speelgoedwinkel kindercamera’s te 

koop. Verwacht daar alleen geen technische hoogstandjes van.  
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10. Bewerken en afdrukken 
Foto’s die uit de camera rollen, zijn niet altijd optimaal. Je kunt ze 

op de computer bewerken om de kwaliteit te verbeteren. Een foto 

die te donker of te licht is, of waarvan de kleuren niet zijn zoals je 

had verwacht, knap je er flink mee op. Ook vlekjes of stofdeeltjes 

zijn zo weg te poetsen. In dit hoofdstuk laat ik een aantal 

eenvoudige bewerkingen zien, waarmee jij je foto’s met minimale 

inspanning flink verbetert. 

Programma meegeleverd met de camera 
Als je nog geen programma hebt om foto’s te bewerken, of je bent niet 

tevreden met wat je nu gebruikt, kun je kijken of er een pakket met de 

camera is meegeleverd. Vaak zit er software van de fabrikant zelf bij. Daar 

zijn heel aardige bewerkingen mee te doen en meestal kun je die 

programma’s ook gebruiken om foto’s van de camera naar de computer 

over te zetten, ze te rangschikken en netjes in mappen te bewaren. Het kan 

ook zijn dat er een softwarepakket bij zit waar je normaalgesproken voor 

moet betalen. Bijvoorbeeld een iets oudere versie, of een ‘uitgeklede’ 
variant met beperktere mogelijkheden. Dan kun je in ieder geval zonder 

extra geld uit te geven aan de slag. 

Zelf een pakket kopen 
Je kunt ook een fotobewerker kopen. Dat hoeft echt niet veel geld te 

kosten om toch veel waar voor je geld te krijgen. Een veelgebruikt 

programma voor fotobewerking is Adobe Photoshop (www.adobe.nl). Er 
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zijn twee smaken: Photoshop wordt vooral door professionele fotografen 

gebruikt en Photoshop Elements is meer bedoeld voor consumenten. 

Photoshop Elements is dus het kleine broertje van Photoshop, maar is nog 

steeds een zeer uitgebreid pakket waar je eigenlijk alle mogelijke 

bewerkingen wel mee kunt doen. 

Een ander veelgebruikt programma is Corel PaintShop Pro Photo X6 

(www.corel.nl). Uiteraard kun je ook bij één van de vele gratis 

alternatieven terecht, zoals GIMP (www.gimp.org) en Picasa 

(picasa.google.nl). Vooral GIMP is een erg compleet pakket, al zul je bij 

zware bewerkingen merken dat het aanmerkelijk trager is dan een 

commercieel bewerkingspakket. 

Photoshop Elements 

In dit boek laat ik een aantal handige bewerkingen zien waarmee jij je 

kinderfoto’s flink kunt verbeteren. Ik doe dit met het programma 

Photoshop Elements. Sinds een aantal jaren kent het programma drie 

manieren van bewerken. Bovenin het venster kies je een methode uit. Snel 

en Met instructies  zijn handig om – zoals de namen al aangeven – op een 

snelle en gemakkelijke manier foto’s te verbeteren. In dit boek gebruik ik 

alleen de derde mogelijkheid genaamd Expert. Wees gerust, ook die 

bewerkingen zijn eenvoudig uit te voeren. Ze bieden gewoon meer 

mogelijkheden voor een nog beter resultaat. Gebruik je een ander pakket, 

dan vind je veel van de bewerkingen die ik bespreek ook daar wel in terug. 

Misschien werkt het net iets anders en zul je even moeten zoeken waar de 

functie precies zit. Fotobewerking kent geen grenzen en er zijn zelfs 
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compleet nieuwe beelden van foto’s te maken (fotomanipulatie). Ik beperk 

mij in dit boek echter tot het verbeteren (optimaliseren) van foto’s. 

 
Tip! 

Spijt van een bewerking? Draai de tijd terug door in de menubalk te kiezen 

voor Bewerken / Ongedaan maken (de naam van de bewerking staat 

er ook achter) of door sneltoets Ctrl+Z te gebruiken. De laatste bewerking 

wordt dan direct weer teruggedraaid. Je mag dit vaker doen, zodat je stap 

voor stap al je bewerkingen ongedaan maakt. Desnoods tot de originele 

foto weer te zien is. 

Rode ogen repareren 
Het is niet altijd te voorkomen dat kinderen rode ogen krijgen. Vooral als 

je met een compactcamera flitst. Via fotobewerking is dit gelukkig 

eenvoudig te verbeteren. Het makkelijkst werkt het als je de ogen lekker 
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groot in beeld brengt, zodat het rood duidelijk te zien is. Klik in de 

gereedschapsbalk aan de linkerkant van het scherm op het gereedschap 

Rode ogen verwijderen. De muisaanwijzer verandert nu in een 

plusteken. 

Klik daarna ergens in het rood van een oog – en weg is het. Doe hetzelfde 

bij het andere oog en herhaal dit als er meerdere kinderen op de foto staan. 

Soms blijft er nog een klein randje rood over. Zoom dan wat meer in en 

klik er op zodat ook dat verdwijnt. Bij elk gereedschap horen opties 

waarmee de bewerking naar smaak kan worden geregeld. In Photoshop 

Elements verschijnen die onderin beeld, telkens wanneer je een bepaald 

gereedschap activeert. Alleen als het nodig is zal ik op deze opties ingaan. 

 
Het gereedschap Rode ogen verwijderen. 

 
De ogen zijn duidelijk rood geworden door de flitser. 
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Met Rode ogen verwijderen is het probleem verholpen. 

Belichting corrigeren – hele foto 
Het kan gebeuren dat een foto te licht of te donker is geworden. 

Bijvoorbeeld omdat de belichtingsmeter van de camera in de war was. 

Geen nood, in Photoshop is er altijd wat aan te doen. Om een hele foto 

lichter of donkerder te maken, kies je voor Verbeteren / Belichting 

aanpassen / Helderheid/contrast. De belichting van de foto pas je 

aan met de schuifbalk Helderheid. Naar links wordt de foto donkerder en 

naar rechts lichter. 
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De helderheid en het contrast zijn rechts sterk verbeterd. 

Als je de helderheid aanpast kan de foto wat vlakjes worden. Dan kan het 

geen kwaad het contrast een beetje op te peppen. Doe dit wel met mate, 

om te voorkomen dat de foto onnatuurlijk overkomt. Met de schuifbalk 

Contrast breng je meer of minder contrast aan. 
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Tip! 

Bij veel gereedschappen staat in het bewerkingsvenster een vinkje 

bij Voorvertoning. Dan zie je live in de foto wat het resultaat van 

de bewerking is, dus nog terwijl je met de schuifregelaars en 

instellingen speelt. Door af en toe het vinkje weg te halen, zie je 

snel of de bewerking een verbetering of verslechtering is. 

Belichting corrigeren – deel van de foto 
Een hele foto lichter of donkerder maken is handig, maar vaker gebeurt het 

dat een deel van de foto verkeerd is belicht. De problemen zitten dan in de 

lichte of in de donkere gebieden, bijvoorbeeld bij felle zon met diepe 

schaduwpartijen. In dat geval ga je voor Verbeteren / Belichting 

aanpassen / Schaduwen/hooglichten. Nu zie je drie schuifbalkjes. 

 
Met de eerste twee genaamd Schaduwen lichter maken licht je 

donkere gebieden een beetje op. Met Hooglichten donkerder maken 

vlak je de lichte gebieden wat af. Uiteraard mag je ze gerust allebei 

gebruiken. Als je de belichting van de foto te gelijkmatig maakt, wordt hij 

vaak wat vlak. Met Contrast middentonen breng je dan wat leven in 

de foto. 



Kees Krick - Kinderen fotograferen - pagina 216 van 245 
 

 

Kleur verbeteren 
Vooral als de instellingen van de camera niet optimaal waren, kunnen 

kleuren anders zijn dan in werkelijkheid. Allereerst kun je meer of minder 

kleur in de foto brengen. Dat kan via Verbeteren / Kleur aanpassen / 

Kleurtoon/verzadiging aanpassen.  

 
Door het schuifje Verzadiging naar links te brengen, worden kleuren 

minder verzadigd, oftewel valer, tot je uiteindelijk een zwart-witfoto 

overhoudt. Naar rechts worden kleuren intenser, tot ze bijna van het 

scherm afspatten. In het algemeen vinden mensen een foto met een beetje 

extra verzadiging mooier dan wanneer ze neutraal zijn. 
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Met Kleurtoon verschuif je alle kleuren; deze schuifregelaar is lastiger te 

gebruiken, maar wel handig om bijvoorbeeld een zwart-witfoto een mooie 

tint te geven. Je kunt er ook prima een kleurzweem mee weghalen, maar er 

dus ook net zo goed eentje mee toevoegen. Met Lichtsterkte maak je de 

foto lichter of donkerder. 

Tip! 

In een bewerkingsvenster kun je snel terugkeren naar de 

beginsituatie door de Alt-toets ingedrukt te houden. Dan verandert 

de knop Annuleren namelijk tijdelijk in Herstellen. Door daar op te 

klikken keer je dus in één klap terug naar de situatie voordat je met 

dit gereedschap begon. 
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Kleurzweem weghalen 
Bij het vorige onderdeel Kleur verbeteren kon je met de schuifregelaar 

Kleurtoon een kleurzweem verwijderen (of juist toevoegen). Dat 

weghalen gaat eigenlijk een stuk makkelijker via de functie Verbeteren / 

Kleur aanpassen / Kleurzweem verwijderen.  

 

 
Klik in de foto in een gebied waarvan je weet dat het wit, grijs of zwart 

hoort te zijn. Zoom eerst even voldoende in om het makkelijk aan te 
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klikken en niet per ongeluk de verkeerde kleur te kiezen. Vaak lukt het 

verhelpen van een kleurzweem niet in één keer en zijn er sowieso 

meerdere klik-pogingen nodig om de kleuren goed te krijgen. 

 
Rechts is de kleurzweem grotendeels verdwenen. 

Huidskleur verbeteren 
Een handige functie in Photoshop is het verbeteren van de huidskleur. 

Bijvoorbeeld wanneer zonder flitser bij kunstlicht gefotografeerd is. Niet 

alleen de huidskleur verandert trouwens, maar alle kleuren in de foto. 

Je vindt het via Verbeteren / Kleur aanpassen / Huidskleur 

aanpassen. De muispijl verandert in een pipet waarmee je ergens op de 

huid klikt. Je ziet de kleuren dan meteen veranderen. Nu is de huid niet 

overal hetzelfde van kleur en afhankelijk van licht en schaduw maakt het 

erg uit waar je een monstertje met de pipet neemt. Niet tevreden over het 

resultaat? Klik op een ander stukje huid, of gebruik de schuifregelaars om 

handmatig verder te gaan. 
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De gelige kleur is rechts uit de foto gehaald. 

Zoomen 

Een foto in- en uitzoomen kan door de Ctrl-toets ingedrukt te houden. Je 

zoomt dan in door op de plustoets te drukken, of zoomt uit met de 

mintoets. Je mag ook het vergrootglas (Zoomen) in de gereedschapsbalk 

aanklikken. Klik in de foto en je zoomt in. Houdt je de Alt-toets ingedrukt, 

dan verschijnt een minteken in de muiscursor en zoom je juist uit bij elke 

muisklik. 
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Zwart-wit 
Nagenoeg elke camera kan een zwart-witfoto maken. Het nadeel hiervan is 

dat de foto dan in de camera van kleur wordt ontdaan. Je kunt er nooit 

meer een kleurenfoto van maken. Daarom is het verstandig om bij het 

fotograferen altijd in kleur te werken. Achteraf in Photoshop is er dan 

altijd nog een zwart-witfoto van te maken. 

 
Omzetten naar zwart-wit kan op veel manieren en ik bespreek er een paar. 

De eenvoudigste methode is via Afbeelding / Modus / Grijswaarden. 

In een venster wordt gevraagd of je de kleurinformatie wilt verwijderen; 

met een vinkje bij Niet meer weergeven wordt die vraag niet steeds 

opnieuw gesteld. 

Zodra de kleuren zijn verwijderd, is het niet ondenkbaar dat de foto er wat 

flets uitziet. Dit los je op door het contrast en eventueel de helderheid wat 

op te voeren (zie hierboven bij ‘Belichting corrigeren – hele foto’). Je hebt 

meer grip op de zwart-witomzetting als je het via Verbeteren / 

Omzetten in zwart-wit doet. In een venster zie je nu zowel de 

kleurenfoto als de zwart-witversie. Met vier schuifbalkjes regel je nu per 

kleur (rood, groen en blauw) zowel de omzetting als het contrast. 
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De foto in kleur en omgezet naar zwart-wit. 

Tip! 

Soms zijn fotobewerkingen zoals omzetten naar zwart-wit ook in de 

camera mogelijk, waarbij het resultaat als een nieuwe foto, dus naast het 

origineel, bewaard wordt. In dat geval heb je niet altijd een programma 

zoals Photoshop nodig en heb je toch een origineel in kleur en een variant 

in zwart-wit of sepia. 
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Sepia 
Een foto in sepia heeft een warme lichtbruine kleur en is erg eenvoudig te 

maken. Het kan door de kleurtoon van de foto te veranderen. Je kiest 

Verbeteren / Kleur aanpassen / Kleurtoon/verzadiging 

aanpassen. We hebben deze optie eerder besproken, maar dit keer zet je 

een vinkje bij Vullen met kleur, stel je de Kleurtoon in op ongeveer 30 

en beweeg je Verzadiging tot je een mooie sepiatint te zien krijgt. Klik 

op OK en je bent klaar. 
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Bijsnijden en uitsnijden 
In de gereedschapsbalk vind je het gereedschap Uitsnijden. Uitsnijden of 

bijsnijden gebruik je om storende elementen aan de rand van een foto weg 

te knippen. Zoals het been van een ander kind dat net het beeld in loopt, of 

een stuk van een schemerlamp. Je kunt er ook een deel mee uit een foto 

snijden, bijvoorbeeld om van een liggende foto een staande te maken. Een 

uitsnede maken heeft ongeveer hetzelfde effect als de digitale zoom van 

een camera, behalve dan dat je het nu in een fotobewerker doet en je veel 

meer grip op het proces hebt. 

 

 
Sleep met ingedrukte muisknop door de foto. Het kader geeft aan welk 

deel van de foto straks overblijft; alles erbuiten wordt dan weggesneden. 

Zodra je de muisknop loslaat, worden er kleine vierkantjes in het kader 

geplaatst. Als je de muispijl op de stippellijn laat zweven, verandert die in 
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een dubbele pijl. Klik en beweeg de muis om het kader groter of kleiner te 

maken. Bij de hoekpunten verander je tegelijkertijd de breedte en de 

hoogte. 

Tip! 

Zodra je een gereedschap kiest, verschijnt onder de menubalk een extra 

balk met instellingen. Zo ook voor Uitsnijden. Bij Verhouding staat 

Geen beperking zodat je het kader in elke vorm kunt slepen. Kiezen 

voor een standaard fotoformaat kan ook. Erg handig als je de foto later wilt 

afdrukken. 

 
Met een andere uitsnede ziet een foto er ineens anders uit. 

Plaats je de muispijl buiten het selectiekader, dan wordt het een gekromde 

pijl. Daarmee draai je het kader linksom of rechtsom, bijvoorbeeld om een 

scheve foto recht te zetten. Heb je niet helemaal het juiste deel van de foto 

gekozen? Verplaats het selectiekader door erin te klikken en te slepen. 

Scheve foto rechtzetten 
Een scheve foto rechtzetten gaat handiger met het gereedschap 

Rechttrekken. Met ingedrukte muisknop trek je een rechte lijn door de 
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foto. Bijvoorbeeld over de (nu nog) scheve horizon, of door iets anders in 

de scène te gebruiken waarvan je weet dat het horizontaal moet komen. 

 
De foto wordt automatisch gedraaid zodra je de muisknop loslaat. Er 

worden lege stukjes aan de foto toegevoegd; die raak je kwijt door de foto 

bij te snijden. Valt het resultaat tegen, maak de bewerking dan ongedaan 

en probeer het nog eens. 

 
Trek een lijn over de horizon om de foto recht te zetten. 

Ruis verminderen 
Als je de iso-waarde van je camera hoog instelt, is er meer ruis in de foto 

te zien. Vooral bij donkere kleuren en in schaduwpartijen valt dit snel op. 

Met Photoshop verminder je de ruis. Dat wil niet zeggen dat elke foto 

meteen een prachtplaat wordt. Het is ruisreductie en de ruis zal minder 

opvallen, maar details en kleuren die in de camera verloren zijn gegaan, 

krijg je er niet mee terug. 
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Je gaat naar Filter / Ruis / Ruis reduceren. Met de schuifregelaar 

Sterkte bepaal je de mate waarin de ruis gereduceerd wordt. Een hoge 

waarde poetst veel ruis weg, maar kost ook flink wat scherpte en 

detaillering. Kijk daarom goed naar het effect. 

Met Details behouden geef je aan hoeveel details je wilt opofferen. Wil 

je veel details houden, dan zal er minder ruis weggepoetst worden. Ruis 

weghalen gaat helaas altijd ten koste van de details. Kleurruis 

reduceren is bedoeld om gekleurde ruisspikkels weg te halen. Dit is 

meteen ook de meest lelijke ruis in je foto, dus met deze schuifregelaar is 

veel winst te behalen. 

Tip! 

Als je op een foto inzoomt, zie je niet alles meer. Elk deel is alsnog in 

beeld te krijgen met het gereedschap Handje. Je vindt het handje in de 

gereedschapsbalk onder het vergrootglas. Verschuif de foto tot het deel op 

het scherm staat dat je zoekt. Als je het lastig vindt om steeds het handje 
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aan te klikken terwijl je met een gereedschap werkt, is er een prima 

alternatief. Druk de spatiebalk in en de muiscursor verandert tijdelijk in 

een handje. 

Vlekjes wegwerken (retoucheren) 
Er zijn diverse gereedschappen waarmee je vlekjes en beschadigingen in 

een foto wegwerkt. Dat heet retoucheren. Het eerste gereedschap is het 

Snel retoucheerpenseel dat je in de gereedschapsbalk herkent aan een 

pleister met een cirkeltje. Zie je alleen een pleister, klik er dan op en houd 

de muisknop ingedrukt tot je alsnog de pleister met het cirkeltje kunt 

kiezen. 

Je maakt er plekjes mee onzichtbaar zolang ze zich op een redelijk egale 

achtergrond bevinden, zoals een broodkruimel op de wang van een kind. 

Je klikt op een plekje, of sleept met de muis om een grotere plek te 

behandelen. De truc is dat er kleurinformatie van omringende pixels wordt 

gebruikt om de beschadiging of vlek te verwijderen. Vandaar dat een egale 

achtergrond het beste werkt. Je laat het dan letterlijk opgaan in de 

omgeving. 

 
Wil je een koekkruimel vlak bij de lippen weghalen, dan is dit gereedschap 

niet zo geschikt. Bij het wegpoetsen van de kruimel bestaat de kans dat er 

ook een stukje van de lippen wordt gekopieerd. Je kunt nu beter het 

Kloonstempel gebruiken. Je herkent het aan het pictogram van een 



Kees Krick - Kinderen fotograferen - pagina 230 van 245 
 

stempel. Druk de Alt-toets in en klik op een plek in de foto vlak bij de plek 

die je wilt weghalen. Belangrijk is dat die plek er ongeveer hetzelfde 

uitziet wat betreft kleur en structuur. Dit wordt de bronplek genoemd; hier 

vandaan kopieer je straks informatie. 

 

 
Vlekjes werk je snel weg met het Kloonstempel of Snel retoucheerpenseel. 

Laat de Alt-toets los en klik nu op het plekje dat je wilt bijwerken. Pixels 

van de bronplek worden er overheen gezet, en als dat goed gebeurt zie je 

niets meer van de kruimel. Vandaar dat het klonen heet. Je kopieert een 

stukje van de foto naar een andere plek. Je mag met losse klikjes werken, 

maar het kan ook door in je foto te ‘schilderen’. Behalve vlekjes en plekjes 
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wegwerken, kopieer (kloon) je net zo makkelijk een heel stuk naar een 

andere plaats in de foto. 

 
Tip! 

In de optiebalk van veel gereedschappen is de penseelgrootte in te stellen. 

Ook bij het Snel retoucheerpenseel en Kloonstempel. Je doet dit 

door op het getal bij Afmeting (Afm.) te klikken en iets in te tikken, of 

door op het pijltje erachter te klikken zodat er een schuifbalkje verschijnt. 

De muisaanwijzer voor het getal neerzetten zodat die in een handje met 

pijltjes verandert, kan ook. Klik en houd de linker muisknop dan ingedrukt 

en beweeg naar links of rechts om het penseel kleiner respectievelijk 

groter te maken. Er zijn ook sneltoetsen voor, zodat je niet naar de balk toe 

hoeft: dan gebruik je de toetsen met de vierkante haken. 
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Foto verkleinen 
Camera’s hebben steeds meer megapixels aan boord en de bestanden 

worden alsmaar groter. Leuk als je een foto op groot formaat wilt 

afdrukken, of om een foto van voldoende grootte over te houden als je een 

uitsnede maakt. Toch is voor veel doeleinden een verkleinde versie meer 

dan genoeg. Bijvoorbeeld om op internet te plaatsen, via e-mail te 

versturen, of om op een digitale fotolijst, muziekspelertje of mobiele 

telefoon te zetten. 

 
(Foto: Sony) 

Je kunt in Photoshop een foto verkleinen. Dat wil zeggen, de afmetingen 

nemen af, en dus ook de bestandsgrootte. Kies in de menubalk voor 
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Afbeelding / Vergroten/verkleinen / Afbeeldingsgrootte. In het 

kader Pixelafmetingen geef je de gewenste breedte en/of hoogte op. Als 

er een vinkje staat bij Verhoudingen behouden is het voldoende een 

van beide aan te passen. 

 

 
Let op dat het bestand alleen kleiner wordt als er een vinkje staat bij 

Nieuwe beeldpixels berekenen. Als methode is Bicubisch vaak een 

goede keuze. Staat het vinkje er niet, dan verklein je de foto niet maar 

worden pixels alleen maar anders verdeeld en blijft de bestandsgrootte 

gelijk. Verkleinen is vaak de op een na laatste actie die je op een foto 
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uitvoert, en bij voorkeur schrijf je het resultaat als een nieuw foto weg. 

Laat je originele foto’s dus altijd intact. 

Verscherpen 
Digitale foto’s kunnen er een beetje onscherp uitzien. Het kan geen kwaad 

ze lichtjes te verscherpen voordat je ze afdrukt of op internet zet. Doe dit 

pas zodra je alle andere bewerkingen hebt gedaan. Als je de foto wilt 

verkleinen, doe dat dan ook eerst. Verscherpen doe je dus als laatste actie, 

waarna je de foto als een kopie bewaart. 

Verscherpen houdt in dat het contrast van met name de contouren van 

mensen en voorwerpen wordt verhoogd. Je haalt er bijvoorbeeld geen 

bewegingsonscherpte mee weg, en een foto die niet juist is scherpgesteld 

knap je er ook niet mee op. Je roept deze functie op via Verbeteren / 

Onscherp masker. 
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Met Hoeveel geef je de mate van de verscherping aan. Een getal tot 100 

is gangbaar. Straal geeft de breedte van het gebied rondom randen aan dat 

verscherpt wordt. Gangbaar is 1 of 2. Tot slot geef je met Drempel aan 

vanaf welk niveau de verscherping mag worden toegepast. Met een waarde 

van 0 worden alle pixels verscherpt. Stel je hem hoger in, dan moet het 

verschil tussen licht en donker hoger zijn dan de door jou opgegeven 

drempel. Zo voorkom je dat ook egale gebieden verscherpt worden, waar 

dat helemaal niet nodig is. 

Bewaar het origineel 

Als je foto’s bewerkt, is het verstandig om altijd het origineel te bewaren 

en de aangepaste foto onder een nieuwe naam weg te schrijven. Nog beter 

is het om eerst een kopie te maken en het tweede exemplaar in Photoshop 

te openen en te bewerken. Hiermee voorkom je dat je toch per ongeluk het 

origineel overschrijft en misschien voorgoed kwijtraakt. 
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Foto’s afdrukken 
Voordat je foto’s afdrukt, is het verstandig om eerst te kijken of de foto 

goed staat ingesteld. Ga naar Afbeelding / Vergroten/verkleinen / 

Afbeeldingsgrootte. In het kader Documentgrootte zie je hoe groot 

de foto is. Achter de aantallen kun je kiezen voor centimeter. Staat er 

bijvoorbeeld 50x40 centimeter, dan past de foto natuurlijk niet op een vel 

A4-papier. Dat los je op door bij Resolutie een hogere waarde te kiezen 

totdat de foto op het papierformaat past dat in de printer zit. Maar ... haal 

wel eerst het vinkje bij Nieuwe beeldpixels berekenen weg. De 

bedoeling is nu namelijk dat je de verdeling van pixels iets anders regelt, 

niet dat je er extra pixels bijmaakt. 

 
(Foto: Sony) 

Een foto heeft een breedte en hoogte in pixels. Afdrukken gebeurt met een 

hoeveelheid pixels per inch of centimeter. Is je foto 300 puntjes breed en 
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hoog, dan wordt die op papier 1x1 centimeter groot als je hem met een 

resolutie van 300 pixels per centimeter afdrukt. Kies je voor 100 pixels per 

centimeter, dan is de afdruk plotseling drie keer groter: 3x3 centimeter. 

Het aantal beeldpunten is dan herverdeeld, maar het formaat van je foto of 

de bestandsgrootte verandert er niet mee. 

 
Afdrukken doe je via Bestand / Afdrukken. Aan de voorvertoning zie 

je meteen of de foto op een vel papier past, maar geef dan wel eerst aan 

wat er in de printer zit. Dat doe je door in het kader genaamd 2 

Printerinstellingen te klikken op  Instellingen wijzigen. Geef hier aan 

welk type fotopapier je gebruikt, in welke lade het zit en wat de 

papiergrootte is. 

Druk eventueel op Geavanceerde instellingen om specifieke printer-

afhankelijke instellingen op te geven. Zodra je op deze knop klikt, 

verschijnt een venster dat verschilt naar gelang de gebruikte printer. Zodra 
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je klaar bent met de printer-specifieke aanpassingen, klik je op OK om 

terug te keren naar het afdrukvenster van Photoshop. 

 

 

Past de foto alsnog niet op het vel? Dan is de oriëntatie misschien niet 

goed is het nodig om hem te kantelen. In het kader 3 Selecteer 
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papierformaat geef je bij Richting dan aan of de foto staand of liggend 

moet worden afgedrukt. Verder kun je de foto ook nog automatisch op 

maat laten maken via kader 5 Selecteer afdrukformaat met een vinkje bij 

Passend maken. 
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Nawoord 
Hiermee ben je alweer aan het einde van het boek Kinderen Fotograferen 

gekomen. Ik hoop dat je het met plezier hebt gelezen en dat je er wat van 

hebt opgestoken. Nu is het belangrijk dat je de camera oppakt om het 

geleerde in praktijk te brengen en ervaring op te doen. Hopelijk heb je dat 

al gedaan tijdens het lezen ;-) Over fotografie valt enorm veel te vertellen 

en er is nog meer om te laten zien. In dit boek heb ik niet alles behandeld 

wat er te weten valt. Dat kan ook niet. Het doel van dit boek is juist om jou 

op een leuke en eenvoudige manier foto’s van kinderen te laten maken, 

zonder dat je meteen alle ins en outs van je camera en van fotografie hoeft 

te kennen. 

 

 

Kees Krick 

www.keeskrick.com - info@keeskrick.com 
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Flaptekst 

 

Dit boek gaat over het fotograferen van kinderen van alle 

leeftijden. Van baby tot dreumes, van peuter tot kleuter, van tiener 

tot puber. Heb je zelf kinderen, word je binnenkort vader of 

moeder, opa of oma, oom of tante? Als je wilt weten hoe je 

pakkende en sprankelende kinderfoto’s maakt, is dit het juiste 

boek voor jou. Ook als fotograferen je hobby is, je misschien zelfs 

probeert er je beroep van te maken, heb je veel aan de technieken 

en tips uit dit boek. 

Kinderen zijn erg fotogeniek en een dankbaar onderwerp voor ouders, 

grootouders en andere familieleden, maar ook voor (amateur)fotografen in 

het algemeen. Het geeft veel voldoening als kinderen leuk op de foto 

komen te staan, maar dat is niet altijd even makkelijk om te doen. 

Kinderen zijn vaak rusteloos en onvoorspelbaar. Ze hebben weinig geduld, 

want er moet gespeeld worden en dan hebben ze niet altijd zin of tijd om 

op de foto te gaan. Elke leeftijd heeft zo zijn bijzonderheden en 

fotograferen van kinderen is daardoor nooit hetzelfde. In dit boek staan 

dan ook veel tips en adviezen hoe je kinderen van alle leeftijden het beste 

op de foto zet. De fijne kneepjes van standpunt, houding, compositie, 

spontane foto’s, aandacht trekken en poseren worden haarfijn uitgelegd. 

Ook cameratechniek komt ruim aan bod, zoals een optimale belichting, het 

omgaan met soorten licht en het maken van haarscherpe foto’s. Voor wie 
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de camera van de automatische stand af wil halen, worden de belangrijkste 

standen en instellingen toegelicht waarmee je elke kinderfoto geheel naar 

eigen hand zet. Het boek bevat veel tips en voorbeeldfoto’s en verklapt 

hoe je pakkende en sprankelende kinderfoto’s maakt. Van geboorte tot 

puberteit, wordt kinderfotografie zo een bijzonder vorm van 

mensenfotografie. 

Kees Krick (1964) werkt als zelfstandig (tekst)schrijver en fotograaf via 

zijn bedrijf Kees Krick Media. Hij schrijft en fotografeert voor bedrijven, 

maar ook voor bladen, zoals Zoom.nl, Computer!Totaal, Tips & Trucs, 

iPhone Magazine, iPad Magazine en Computer Idee. Daarnaast is hij 

auteur van enkele fotografieboeken. Verder schrijft hij met enige 

regelmaat fantastische verhalen en misdaadverhalen. Zo verscheen in 2009 

de dubbelthriller ‘Kleurenblind’ die hij samen met de Belgische auteur 

Nico de Braeckeleer schreef. 
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