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5. HET LICHT ZIEN - het beste licht herkennen en gebruiken 

notities  

———————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————

Voor fotografie kan licht een vriend zijn, maar ook een flinke uitdaging. 
Iedere stand van de zon geeft andere omstandigheden voor je foto’s. Een 
zonsopgang geeft zacht licht, wat 10 minuten later al compleet anders kan 
zijn. Fotografeer je binnen, dan heb je weer hele andere uitdagingen. Felle 
spots bijvoorbeeld, of lampen die een gele gloed in je foto veroorzaken.  

Schrijven met licht 
Het woord ‘fotografie’ is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk 
‘schrijven met licht.’ Eigenlijk niet zo gek, want zonder licht geen foto. En al 
helemaal niet met een smartphone, want die heeft -door de techniek van 
binnen- juist veel licht nodig voor een goede foto. Als smartphone 
fotograaf ben ik daarom altijd op zoek naar het beste licht voor de mooiste 
foto’s. 

In deze les gaan we kijken naar verschillende variaties in licht, 
lichttemperatuur en de richting van waaruit licht kan komen (en de 
gevolgen ervan!). En hoe je dat kunt gebruiken voor mooie foto’s.  

WEETJE - Pixels zijn niet heilig. Het aantal megapixels zegt alles over hoe 
groot je een foto kunt afdrukken of bijsnijden zonder kwaliteit te verliezen. 
Maar het zegt weinig over de beeldsensor, het diafragma en de lens van de 
camera. Terwijl die combinatie van factoren pas écht de technische kwaliteit 
van je foto’s bepaalt. De sensor is het hart van je camera. Hoe groter de 
sensor, hoe meer (licht)informatie hij op kan vangen. En hoe beter je foto. 
Maar een grote sensor maakt je camera duur en fysiek groot. Daarom is die 
van een smartphonecamera maar een fractie van de sensors die je in 
spiegelreflexcamera’s vindt en het is de grootste reden waarom een 
smartphone moeite heeft in het donker. De sensor is gewoon te klein om 
voldoende licht op te vangen.  
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HARD LICHT  
Midden op de dag staat de zon op haar hoogst en dat zijn vaak ook de meest lastige 
omstandigheden. Zeker als er geen bewolking is en je in de buitenlucht staat. De zon geeft dan 
hard licht, met harde schaduwen. Niet flatteus voor een portret (dan krijg je gekke schaduwen in 
je gezicht, dus zoek dan liever de schaduw op), maar toch kun je er wel wat mee. Ga 
bijvoorbeeld op zoek naar opvallende vormen of zet je foto’s om in zwart wit. Het harde licht 
geeft vaak grote contrasten wat voor een zwart wit foto juist goed kan werken. 

PERFECT LICHT: HET GOUDEN UUR 
Het fijnste licht vind je aan het begin en het einde van de dag: het uurtje na 
zonsopgang en vlak voor zonsondergang. Dat uur wordt het ‘gouden uur’ genoemd. En niet 
zomaar. De stand van de zon geeft dan prachtig warm zacht licht wat voor allerlei genres 
top is. Portretten, straat, landschap, natuur. Neem dus vooral de moeite om vroeg op te 
staan, of juist iets langer op te blijven, want alles wordt mooier tijdens het gouden uur. 

TIP - Zonsondergangen. Ken je dat, je staat te genieten van de meest prachtige 
zonsondergang en wilt hem vastleggen met je smartphone. Maar op de foto komt hij totaal 
niet over. What to do? Tik tijdens het fotograferen op verschillende plekken op het scherm 
om het verschil in belichting te zien. Of regel het manueel met het zonnetje of lampje. 
Komen de kleuren echt niet over, probeer dan de verzadiging iets op te schroeven met 
Snapseed. Zodat het overkomt met hoe jij het met het blote oog waarnam. 
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(TE) WARM KUNSTLICHT  
Warm licht krijg je ook als je binnen in kunstlicht fotografeert. Alleen is dat het soort 
‘warmte’ wat je juist niet in je foto wilt hebben. Ieder soort licht heeft zijn eigen 
kleurtemperatuur. En geeft daardoor een eigen soort kleurzweem aan je foto. 
Het zorgt ervoor dat de witte delen in de foto niet meer wit zijn, maar gelig. Of blauw. 
De witbalans klopt dan niet meer, zoals dat heet. Een tl-balk bijvoorbeeld geeft een blauwe 
gloed en een gloeilamp juist een gele gloed. Waar je in het gouden uur zacht warm licht 
krijgt wat alles mooier maakt, zorgt de gele gloed van kunstlicht er alleen maar voor dat de 
kleuren er in je foto niet meer mooi uitzien en de foto er eerder onfris uitziet dan mooi. 
Gelukkig kun je hier wel wat aan doen. Sommige toestellen hebben een witbalans functie 
(WB) waarmee je tijdens het fotograferen al handmatig kunt sleutelen aan die kleurzweem.  
En anders is er prima achteraf herstelwerk mogelijk met een fotobewerkingsapp.  

SCHADUWEN  
Een mooi gevolg van (zon)licht: schaduwen. Ze kunnen een interessante aanvullingen zijn 
in een plaatje, diepte creëren, vormen aangeven, of zelfs het onderwerp van je 
foto zijn. Hoe hoger de zon, hoe korter de schaduwen. Daartegenover: hoe lager de zon, 
hoe langer de schaduwen. Erg gaaf om te gebruiken in je foto’s.

 warm                                                koel                                                juist 
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TEGENLICHT: SILHOUETTEN  
Tegenlicht kun je ook op een andere manier inzetten om creatieve foto’s te krijgen. Met 
een lage zon kun je namelijk de mooiste silhouetten maken. Je fotografeert dan gewoon 
recht tegen de lichtbron in. Zorg er bij het maken van een silhouet voor dat de 
achtergrond lichter is dan het silhouet zelf, dan steekt het lekker af. En houd de vorm 
herkenbaar. Anders blijft er alleen een donkere vlek over.  

TIP - Heb je weleens zo’n stipje in je foto gezien? Dan is je toestel niet kapot. 
Het is een vorm van lensflare, ofwel de weerkaatsing van het zonlicht binnenin 
de lens. Dat zie je terug in je foto en wordt dus veroorzaakt als je recht tegen de 
zon in fotografeert. Iedere camera heeft er last van. Niet gek om te laten staan 
dus, of (als je het niet mooi vindt) eenvoudig te verwijderen met apps als 
Snapseed of TouchRetouch.

TEGENLICHT: VOOR SFEER 
Als je het juiste standpunt kiest, kun je mooie dromerige foto’s maken door tegen de zon  
in te fotograferen. Probeer in zo’n situatie een aantal standpunten uit. Ga bijvoorbeeld zo 
staan dat een boom net het scherpste licht wegneemt en er wat stralen overblijven. Wees 
niet  bang om tegen de zon in te fotograferen, want het kan juist heel goed werken voor 
dat ene perfecte plaatje. 
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MET HET LICHT MEE 
Selfies, producten, landschappen: met het licht mee fotograferen is eigenlijk de 
simpelste manier om ervoor te zorgen dat je onderwerp netjes in het licht staat.  

TIP - In de volle zon kan het wel too much zijn. Als je een persoon fotografeert en jij 
staat als fotograaf met het licht mee te fotograferen, betekent dat automatisch dat de 
persoon in kwestie juist tegen het licht in kijkt. Het zorgt voor geknepen ogen en een a 
relaxte look. Maak portretfoto’s daarom liever niet in het felle zonlicht, maar zoek 
daarvoor liever de schaduw van een parasol, boom of afdakje. 

MIST EN BEWOLKING ALS DIFFUSER 
Niet perse een vorm van licht, maar wel een reden waardoor het licht verzacht wordt. Mist 
is een van mijn favoriete elementen in een foto.’s Ochtends vroeg bijvoorbeeld, 
wanneer de opkomende zon je foto nog mystieker maakt. Bewolking kan ook erg  
fijn zijn. Het harde zonlicht wordt erdoor verzacht, zodat je ook midden op de dag 
prima licht hebt om mooie foto’s te maken.
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ZELF DOEN - ca. 75 min  

1. Het licht zien - Kijk eens goed rond in de ruimte waar je je bevindt.  Wat voor soort licht is er? 
Hard licht, zacht licht, kunstlicht? Veel of weinig? Welke kleur geeft het en waar valt het licht naar 
binnen? Wat voor schaduwen geeft dat? Is de schaduw overal even donker of loopt het 
geleidelijk over? Welke elementen in de ruimte worden volgens jou goed belicht? En welke juist 
niet? Probeer anders het eens op jezelf uit: zet je camera in de selfiestand en kijk -terwijl je 
rondloopt- waar jij het beste wordt belicht. Achterin de ruimte, dichtbij het raam of bij een lamp 
in de buurt? Probeer deze oefeningen vaker te doen. Door het soort licht te herkennen en te 
gebruiken zullen je foto’s echt beter worden. 

2. Silhouetten - lekker tegen het licht in fotograferen. Gewoon, omdat het kan en omdat het 
creatieve foto’s oplevert. Probeer een mooie silhouetfoto te maken. Hoe lager de zon, hoe meer 
tegenlicht en hoe beter het silhouet zal uitkomen. 's Ochtends vroeg en rond zonsondergang zijn 
handige tijden om dit uit te proberen. Zorg er wel voor dat de achtergrond lichter is dan het 
silhouet zelf, en dat de vorm van het onderwerp dat je fotografeert herkenbaar blijft. Anders blijft 
er alleen een donkere vlek over. (Bekijk ook de Snapseed special over ‘foto in silhouet’ met 
dubbele exposure! Zo kun je een silhouet iets extra’s geven) 

3. Schaduwen spotten - Ga op zoek naar een sprekende schaduw. Een lange of een korte. In ieder 
geval eentje die iets toevoegt aan je foto, of die juist een hoofdrol speelt.  

LICHT ALS SPOTLIGHT 
Licht als spotlight, om een onderwerp letterlijk in het licht te zetten, of deels uit te lichten. 
Tijdens een concert bijvoorbeeld. De lampen veranderen daar vaak op de beat mee. Neem 
tijdens een liedje even de tijd om dat te analyseren, dan weet je precies wanneer je moet 
klikken voor de perfecte concertfoto. Maar ook buiten kan een tikje geduld en 
vooruitdenken je helpen aan de mooiste foto’s. Even wachten tot de zon achter de wolk 
vandaan komt, of zich er juist achter verschuilt kan een wereld van verschil geven voor het 
onderwerp in je foto.


