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9. COMPOSITIE - 7 creatieve compositie trucs  

Een foto is eigenlijk maar een plat plaatje. 2D. Wij als fotografen kunnen dat platte geheel wat 
interessanter maken voor het oog, door met de compositie te spelen. De regel van derden is 
een fijne leidraad om de indeling van je foto te bepalen, maar er zijn meer manieren om de 
compositie verrassender te maken. In deze les geef ik je zeven suggesties die ervoor kunnen 
zorgen dat de compositie nét even wat spannender wordt.  

1. Lijnenspel  

Horizontale, verticale of schots en scheve lijnen: je kunt het zo gek niet bedenken of het is te 
gebruiken in je compostie. En het mooiste is: je kunt ze overal vinden. Als je er bewust naar op 
zoek gaat, zal het je meteen opvallen. Een trambaan, een stoeprand, een fietspad of een paadje 
in het bos. Je ogen volgen vanzelf de lijnen in een foto, dus zo kun je de kijker ook een beetje 
sturen. Laat de lijn bijv. naar je onderwerp lopen.  

Ieder soort lijn heeft zo z’n eigen uitwerking op je foto: 

- Horizontale lijnen creëren een gevoel van rust, kalmte en stabiliteit. Zoals bij een landschap of 
zonsondergang. 

- Verticale lijnen, zoals hoge gebouwen of bomen, benadrukken lengte. Ze kunnen zorgen voor een 
gevoel van kracht in de foto.  

- Diagonale lijnen leiden de kijker door de foto. Ze geven vaak een gevoel van diepte, dynamiek en 
beweging. 

- Schots en scheve lijnen zorgen voor een gevoel van wanorde en spanning. 
- Ronde lijnen, zoals glooiende heuvels, zijn zacht en sierlijk. Ze geven een gevoel van vrijheid.  
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2. Kaders/framing 

Kaders zijn een toffe manier om je foto net even wat spannender te maken. Hierbij creëer je 
een natuurlijk kader rond het onderwerp, waardoor de ogen van de kijker naar het juiste punt 
getrokken worden. Nu denk je misschien, waar haal ik zo’n kader vandaan dan? Heel simpel. 
Het kan namelijk van alles zijn. Het gat van een hek, een gekleurde muur die contrast biedt 
aan een persoon die ervoor staat of erlangs loopt, een ramen waar iemand uithangt, een 
deuropening waar je doorheen kijkt. Maar ook bomen, bladeren en takken kunnen prima 
dienen als kader rondom een mooie landschapsfoto of een fijn uitzicht. 

3. Less is more 

Net zo belangrijk als de voorgrond van je foto, is wat er op de achtergrond gebeurt. Less is 
more. Hoe rustiger de achtergrond, hoe beter je onderwerp naar voren komt. ‘Als je foto niet 
goed is, dan sta je er niet dicht genoeg bij,’ zei Robert Capa (fotojournalist) ooit. Door dichter 
op je onderwerp te gaan staan en het beeldvullend in beeld te brengen, werk je storende 
elementen eromheen weg. Je kunt ook proberen om zo ‘minimal’ mogelijk te fotograferen. 
Door veel ‘negatieve ruimte’ te creëren bijvoorbeeld. Lege ruimte dus. Doordat je een groot 
deel van de foto ‘niks’ laat zien, zal de kijker meteen de aandacht richten op hetgeen wél te 
zien is.  
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4. Kijk- en bewegingsrichting 

Stel, het onderwerp beweegt van links naar rechts in de foto, probeer het daar dan 
(letterlijk) voldoende ruimte voor te geven in de foto. Door het onderwerp op een van de 
linker snijpunten van de regel van derden te zetten bijvoorbeeld. Het geldt ook voor de 
kijkrichting. Zorg voor wat ruimte in de richting waarop de persoon kijkt. Anders voelt het 
alsof de blik wordt afgesneden. Geef je ‘ruimte’ voor het kijken of bewegen, dan voelt dat 
voor de kijker een stuk natuurlijker. Alsof het ‘klopt.’ 

5. Iets op de voorgrond plaatsen 

Dat geeft extra diepte aan een foto en leidt het oog van de kijker ‘de foto in.’ Door wat 
takken of een bankje op de voorgrond te plaatsen in een landschapsfoto, of een persoon 
die de straat inloopt bijvoorbeeld. Dat verandert de foto meteen van een plat plaatje naar 
een foto met diepte.  Onscherpte werkt ook goed. Door te spelen met de onscherpte op de 
voorgrond en scherpte op de achtergrond bijvoorbeeld, creëer je ook diepte in je foto. Het 
onscherpe deel zorgt ervoor dat de kijker zich op het scherpe deel van de foto richt. 

TIP - Je kunt deze trucs afzonderlijk toepassen, maar je kunt er ook meerdere tegelijk gebruiken. 
Laat de lijnen weglopen naar het sterke punt van de foto rechtsonderin bijvoorbeeld. Zo pas je 
ook nog de regel van derden toe. 
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6. Herhaling/patronen 

Herhaling wordt in ‘de fotografie’ veel gebruikt als compositiemethode. Je gebruikt daarbij 
eigenlijk telkens opnieuw hetzelfde element of dezelfde vorm in je foto. Je kunt ervoor kiezen 
om daarin een perfecte herhaling te fotograferen. Of juist met een kleine twist erin. Een stapel 
blauwe potloden met 1 rode ertussen bijvoorbeeld, of een rij ramen die dicht zijn behalve 
eentje, ik noem maar wat. Dat maakt het beeld verrassend en wat minder monotoon. Heel 
leuk om mee te spelen.  

7. Regels breken 

Een schuine horizon, tegen het licht in, of een bewogen foto: het hoeft niet altijd volgens de 
regels te zijn. Sommige foto’s kunnen vol beweging zitten en veel ruis bevatten, maar je toch 
terug meenemen naar een moment van dikke pret. Wat maakt het dan uit dat het een verre 
van perfecte foto is? De emotie is hier veel belangrijker. ‘Learn the rules like a pro, so you can 
break them like an artist’ is een mooie uitspraak van Pablo Picasso. Technisch perfect is echt 
niet altijd het beste. Experimenteren, je eigen smaak ontwikkelen en je fotocreativiteit 
ontplooien is veel waardvoller. De regels zijn super om je daarbij te hepen, maar laat boven 
alles je eigen gevoel de belangrijkste leidraad zijn. Het gaat erom dat jij blij bent als je je foto 
terugkijkt!  
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ZELF DOEN - ca. 90 min  

2. Rust in je foto - Maak een foto met extreem veel ‘negatieve ruimte,’ zoals een 
minimalistische foto. Minimalistische foto’s tonen zo min mogelijk in beeld, maar vertellen 
vaak wel een verhaal. Is nog best moeilijk, maar wel een toffe uitdaging.  
 
Bepaal het onderwerp van je foto en bedenk dan hoe je die op de meest simpele manier in 
beeld kunt brengen. Geen poespas op de achtergrond, geen gedoe, geen ‘ruis’. Alleen jouw 
onderwerp (of een deel ervan). That’s it.  
 
Kun je wat inspiratie gebruiken, zoek dan eens op Instagram op hashtags als #minimal. Je 
zult de mooiste minimal foto’s en feeds tegenkomen. 

1. Op zoek naar kaders - Het kader hoeft niet perfect rondom de hele foto te lopen. Ook als 
maar een deel van de foto ingekaderd is, zal het een mooi effect geven. Let er wel op dat je 
even op het scherm tikt voor de juiste focus in je foto. Anders loop je de kans dat het kader 
goed scherp is, maar je hoofdonderwerp niet. Evt. kun je de focus ook vastzetten door je 
vinger iets langer op het scherm te houden. Kortom, ga op zoek naar kaders en probeer 
daar een interessante foto mee te maken. Kijk goed rond. Vooral hekken, deuren, ramen en 
natuurlijke kaders als bomen en takken werken heel goed. Ik ben weer heel benieuwd wat je 
tegenkomt!

notities  

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


