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Het woord fotografie komt uit het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht. Met je camera vang je licht op de sensor en zo
wordt er een foto gemaakt. Simpel toch?
De kwaliteit van je foto hangt wel af van meerdere factoren. Niet zo zeer van het type camera waarmee je fotografeert, maar wel van
jouw beheersing van de techniek en hoe je deze op een wel of niet creatieve manier toepast.

Het begint allemaal met een onderwerp. Wanneer je deze gevonden hebt, kun je aan de slag. Het correct toepassen van de
belichtingsdriehoek (diafragma, ISO en sluitertijd) zorgt voor een scherpe foto. Maar is het dan ook een interessante foto? Is het een
foto waar je iets langer naar kijkt? Roept de foto een bepaalde emotie op? 

Er zijn vele manieren van werken met licht. Zo hebben we tegenlicht, strijklicht, natuurlijk licht, kunstmatig licht, kleurtemperaturen, 
 belichtingscompensatie en noem maar op. Heel veel manieren om van een standaard, goed belichte scherpe foto een creatieve
"wauw" foto te maken.

In dit E-book neem ik je graag mee in mijn wereld en laat ik je aan de hand van voorbeelden zien, hoe je met simpele, kleine
aanpassingen mooiere natuurfoto's maakt.

Schrijven met licht

FOTOGRAFIE
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Op een prachtige,  vroege ochtend in juni 2011 stond ik in een
nat bedauwd veld met klaprozen. De zon was net opgekomen
en gaf nog een mooie, warme gloed. Compleet overrompeld
door alle mooie onderwerpen om mij heen, ging ik maar aan
de slag. Niet echt wetende waar ik als eerste mee moest
beginnen.

Ongeveer een jaar eerder had ik een camera aangeschaft met
de intentie foto's te gaan maken van de prachtige natuur om
ons heen. Van kinds af aan was ik al heel veel buiten te
vinden. Wandelen in de bossen van de Brabantse Wal, fietsen
langs de Zeeuwse kust en klimmen in de bergen van
Oostenrijk. Ik vond het geweldig en zag altijd wat interessants
bloeien en krioelen. Dát wilde ik vastleggen.

Maar in eerste instantie dacht ik dat ik de verkeerde camera
had gekocht. De man in de winkel had hem aangeprezen als
het neusje van de zalm, het beste van het beste. En toch kreeg
ik er geen mooie foto's uit. De schoonheid van de knop van de
klaproos met zijn reflecterende haartjes in het gouden
zonlicht zag ik niet terug op de foto. 

Hoe ik ben begonnen



Al snel kwam ik er achter dat mijn slechte foto's niet aan mijn camera lagen, maar aan mij zelf. Ik
had wel de gebruiksaanwijzing doorgenomen, maar begreep alle daarin benoemde termen eigenlijk
helemaal niet. Door het volgen van meerdere cursussen en workshops werd het me duidelijk.

Fotograferen begint met het meten van het aanwezige licht. Dit doe je door de ontspanknop half in
te drukken. Helaas meet de camera het licht niet zoals het is, maar maakt er een gemiddeld grijs van
(ongeveer 18%). 

Je hebt vast wel eens foto's van iemand gezien die terug kwam van de wintersport waarbij de
sneeuw meer grijs dan wit leek. Dat komt omdat de camera zo veel licht meet dat het automatisch
het licht een beetje gaat temperen. Hierdoor wordt de sneeuw te donker.
Bij een zonsopkomst of ondergang gebeurt het tegenovergestelde. Het zachte licht wordt door de
camera helderder weergegeven waardoor de schoonheid en warmte van het zonlicht verdwijnt. 

Maar je kunt de camera te slim af zijn. Hiervoor gebruik je de belichtingscompensatie. Heb je veel
licht, waardoor de foto te donker wordt, stel je deze naar rechts in. Dit wordt ook wel overbelichten
of plussen genoemd. Wordt je foto te licht door te weinig aanwezig licht, stel je de
belichtingscompensatie naar links in; ook wel onderbelichten of minnen genoemd.

Had ik bij de knop van de klaproos een beetje onderbelicht, was de foto donkerder geworden en had
de nadruk veel meer op de door de zon belichte haartjes gelegen.
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Belichtingscompensatie



W W W . A S T R I D B R O U W E R S . N L  |  2 0 2 1

Ook midden op de dag kun je spelen met de belichtingscompensatie. 
Dit kleverig koraalzwammetje vond ik overdag op een stukje mos. Het was een grijze dag en de hoge, kale bomen erom heen
zorgden al voor een ietwat duistere sfeer. De oranje kleur van deze schimmel knalde er hierdoor extra uit. Die sfeer wilde ik graag
benadrukken.
Op de eerste foto heb ik de belichtingscompensatie op -0,7 ingesteld. Dit was het voor mij nog niet echt. 

Vervolgens ben ik naar -2 gegaan. Door het gebrek aan contrast in de foto ging het scherpstellen erg lastig en sprong de oranje
kleur er niet echt meer uit. Op deze foto ben ik daarom het zwammetje met een kleine zaklamp gaan belichten. 
Uiteindelijk heb ik op de laatste foto 5 stops onderbelicht en de zaklamp iets dichter bij gehouden, zodat enkel het onderwerp in
het licht kwam te staan. Op deze manier kun je dus op klaarlichte dag aan "nachtfotografie" doen.

Een zaklamp behoort inmiddels tot de standaard uitrusting in mijn fototas. Tegenwoordig heb ik een iets uitgebreidere die je in
verschillende kleurtemperaturen in kunt stellen en waarbij je ook de felheid kunt regelen. Het is een simpel hulpmiddel waarmee
je hele diverse foto's kunt creëren. Zo kun je bijvoorbeeld zelfs op grijze dagen "zonlicht" simuleren.

Kunstmatig licht toevoegen



Door lid te worden van een natuurfotografieclub vond ik mensen met
dezelfde interesse èn prachtige gebieden in de omgeving om te gaan
fotograferen. Toen ik de informatie ontving over de eerste gezamenlijke
tocht waar ik aan deel zou nemen, dacht ik "die zijn gek".  Ik moest al om
06:30 uur in het donker op een voor mij onbekende parkeerplaats staan.
Waarom zo vroeg?

Door de dag heen wisselt de felheid en de kleurtemperatuur van zonlicht.
Een korte tijd voor zonsopkomst en na zonsondergang ontstaat er een
gouden gloed. Dit noemen we het gouden uur. Laat je niet misleiden door
de term, je kunt helaas niet altijd echt een heel uur profiteren van dit licht.
De duur is mede afhankelijk van hoe dicht je je bij de evenaar bevindt.

Het magische uur, zoals het ook wel genoemd wordt, zorgt voor ontzettend
mooi licht in je foto's. Er ontstaan lange schaduwen, silhouetten en een
serene sfeer. 

Het werd een prachtige ochtend op de Kalmthoutse Heide die het vroege
opstaan meer dan waard was. Een bijkomend voordeel van een vroege start
is dauw.         's Ochtends vroeg zijn insecten als libellen, vlinders en juffers
nog bedekt met dauwdruppels. Hierdoor kunnen zij nog niet vliegen. Zo kon
ik op mijn gemak experimenteren met de vleugels van een juffer om tot een
abstract beeld te komen. Je begrijpt dat sindsdien mijn wekker regelmatig
erg vroeg af gaat!

Het gouden uur



De morgenstond heeft goud in de mond.
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Witbalans

Nog een leuke instelling waar je mee kan spelen is de witbalans. Licht is onderverdeeld in
diverse kleurtemperaturen, aangeduid in Kelvin. De kleur blauw doet denken aan ijs/kou en
heeft een hoge Kelvin waarde; dit noemen we een koele witbalans. De kleur rood associëren
we met vuur/hitte en heeft een lage Kelvin waarde; dit noemen we een warme witbalans.

Op de meeste camera's zitten vooraf ingestelde witbalans opties, zoals bijvoorbeeld
bewolkt, schaduw en gloeilamp. Maar vaak kun je ook handmatig Kelvin waardes invullen.
Door hier mee te experimenteren, kun je de sfeer in een foto veranderen.

Bij de herfst bijvoorbeeld denk je vaak aan warme kleuren, zoals felgeel, groen en rood.
Door het aanwezige licht een andere kleurtemperatuur te geven kun je dit extra
benadrukken. De bovenste foto geeft weer zoals het daadwerkelijk was. Wederom een aardig
grijze dag wat resulteerde in een foto met paarse gloed. Helemaal niets mis mee. Past goed
bij de kleur van de paddenstoel zelf. Maar wanneer je bij de kijker een gevoel van herfst op
wilt roepen, bijvoorbeeld wanneer je de foto wilt gebruiken bij een stuk tekst over dit
seizoen, voldoet de onderste foto beter. Het is op vrijwel hetzelfde moment genomen; het
enige dat ik heb veranderd is een koelere witbalans instellen.

Zelf fotografeer ik met een Olympus systeemcamera. Deze hebben als voordeel dat ze
gebruik maken van een digitale zoeker. Zo kan ik zien wat elke verandering van
kleurtemperatuur met mijn foto doet nog voordat ik hem maak. Bij een spiegelreflex zie je
het resultaat pas bij het terugkijken van de foto. Fotografeer je in RAW kun je in een
fotobewerkingsprogramma achteraf altijd nog de witbalans aanpassen.



Je kunt de witbalans ook gebruiken om juist van een

foto met herfstkleuren een koele "spooky" foto te maken.
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Neem eens rustig de tijd en draai om je onderwerp heen

Zoals benoemd ben ik begonnen met fotograferen omdat ik graag al het moois uit de natuur
vast wilde leggen. En met al het moois bedoel ik ook echt alles. Er zijn zoveel onderwerpen
te vinden en ik vind ze allemaal even mooi. Of het nu een Schotse Hooglander is met zijn
geweldige, robuuste hoorns of een ieniemienie spinnetje. Ik liep dan ook vaak als een kip
zonder kop rond in het veld. Overal klikte ik er op los en kwam met heel veel "net niet" foto's
thuis. Simpelweg omdat ik de tijd en de rust er niet voor nam.

Wanneer je een interessant onderwerp hebt gevonden, neem er dan eens de tijd voor. Kijk er
eens goed naar. Wat triggert jou? Waar valt jouw oog als eerste op? Wat maakt dit onderwerp
voor jou zo interessant? Probeer dat te benadrukken. 

De richting van het licht doet enorm veel met de sfeer in je foto. Bekijk het onderwerp dan
ook eens van alle kanten. Deze foto's heb ik gemaakt tijdens een fotoworkshop aan de
Opaalkust. Terwijl iedereen druk bezig was met landschapsfoto's met een weids, leeg strand,
opkomend water en golven botsend tegen de strandhoofden, viel het mij op dat de zon het
zand zo mooi deed glinsteren. Dus ging ik op zoek naar een interessant onderwerp in dat
zand. Door tegen de zon in te fotograferen (dus de zon in mijn gezicht) ontstond er een mooi
bokeh. Dat wil zeggen een mooie, onscherpe achtergrond. Het zonlicht reflecteerde op de
korrels, waardoor er allemaal lichtgevende bolletjes ontstonden.
Een hele andere sfeer ontstond er toen ik dezelfde schelp met de zon in mijn rug
fotografeerde. De lange schaduw voor de schelp deed mij aan een hart denken. Zo heb je
binnen één minuut  2 totaal verschillende foto's door enkel jouw positie ten opzichte van de
zon te veranderen.



Toen ik over het strand liep, zag ik een gouden gloed over het zand door het

vroege ochtendlicht. Met de camera dicht bij de grond ontstond er een grafisch

bijna zwart wit beeld. Een aanpassing van de witbalans veranderde mijn foto in

wat ik in eerste instantie had gezien.



Het wordt vaak gezegd; ga nooit midden op de dag fotograferen. De zon staat hoog en het licht is
te hard, te fel. Maar soms komt het gewoon niet anders uit. En toch kun je ook dan prachtige foto's
maken.

Op zonnige dagen wordt mijn fotografie uitrusting standaard uitgebreid met een witte paraplu.
Een kleine aanpassing heeft er voor gezorgd dat ik het met een punt en schroefdraad in de grond
kan bevestigen. Een onderwerp, zoals een krokus die pal in de zon staat, verliest heel veel detail
wanneer je er een foto van maakt. De kleuren zullen erg worden uitgebeten.  Door de krokus onder
de paraplu te zetten, komt de kleur en de detaillering weer in beeld. Gebruik een witte paraplu,
zodat er nog wel diffuus licht doorheen komt. Sowieso zal je de belichtingscompensatie moeten
gebruiken. Anders word je onderwerp te donker. Een beetje plussen dus. Het verlies van detail
door direct zonlicht, gebruik je nu juist in je voordeel om een rustige achtergrond te creëren. Je
zet dus enkel je onderwerp in de schaduw en laat de achtergrond door de zon beschijnen. Hierdoor
krijg je een soort van pastelkeuren.

Het harde licht kan ook in je voordeel werken zonder het gebruik van schaduw. Het felle licht
schijnt bijvoorbeeld door bladeren heen. Staat je onderwerp in de zon en ga je nu extra veel
minnen, leg je hier de nadruk op. De naden van het blad vallen nu extra op. Helemaal mooi is het
wanneer er zich een beestje aan de binnenkant van het blad bevindt. Hiervan zie je dan een mooi
silhouet door het blad heen. Maar ja, je kunt niet altijd alles hebben :)
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Ga wél midden op de dag fotograferen!
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Door de timer van

de camera te

gebruiken, kun je

ook met je hand

schaduw maken.

Met deze foto als resultaat.



Je hebt nu gezien dat je met hele kleine veranderingen, totaal verschillende foto's kunt creëren. Het voordeel van dit digitale
tijdperk is dat je er op los kunt spelen. Je bent niet beperkt tot het aantal foto's wat op het rolletje past. Je hoeft niet weken te
wachten totdat je het resultaat kunt zien. En wanneer je uiteindelijk niet tevreden bent, kost het je niets om je foto's in de
prullenbak te gooien. Ga er dus vooral op uit. Ga experimenteren en laat je verrassen door wat JIJ allemaal kan. Niet je camera,
maar jij!

Hopelijk ben je na het lezen geïnspireerd geraakt en ga je er mee aan de slag. Het kan ook zijn dat het je nu, net zoals ik in het
begin had, enorm duizelt door alle termen die net voorbij gekomen zijn. Fotograferen is leuk, maar het begint bij de basis.
Beheers je die nog niet, dan is misschien de online academy wat voor je. In 12 modules leg ik aan de hand van filmpjes,
voorbeeldfoto's en opdrachten op een simpele manier aan je uit hoe het werkt. De opdrachtfoto's lever je in en worden voorzien
van positieve feedback en met vragen kun je altijd bij mij terecht. Meer informatie vind je op de website.

Beheers je de basis al wel en wil je je verder creatief ontwikkelen, sluit dan het Stay Creative abonnement af. Maandelijks worden
er minimaal 3 posts geplaatst. De ene keer een filmpje, de andere keer een blog met inspiratie foto's; soms een artikel dat mij zelf
geïnspireerd heeft. Aansluitend volgt er telkens een huiswerkopdracht. Jouw resultaat kun je plaatsen in de online community.
Hier kun je van elkaars resultaat leren en nog meer inspiratie op doen. Zelf zal ik regelmatig een presentatie maken met jullie
beelden en deze in een filmpje voorzien van positieve en opbouwende feedback. 
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Schrijven met licht



LIVE WORKSHOPS

Kom je uit de omgeving van de Brabantse Wal of vind je het niet vervelend om een
eindje te rijden, dan zijn er natuurlijk ook live workshops. Voor de basis van de
fotografie is er een workshop in mijn studio ruimte waarbij we de theorie
afwisselen met praktijk.
Voor de natuurfotografie zijn er verschillende plaatsen op de Brabantse Wal en op
het eiland Tholen waar we naar toe trekken.

De laatste informatie en mogelijke data kun je op de website vinden.

Ik hoop je snel online of live tegen te komen!



Astrid A.C.C. Brouwers
Allround Creative Chocoholic

www.astridbrouwers.nl
creativeclicking@astridbrouwers.nl
Tel. 06 203 263 92


