
Onderwerp en Voorgrond
Vaak maken fotografen maar 1 foto van hun onderwerp. Doen we gewoon weer alsof we haast hebben. Neem 
lekker de tijd als je een mooi onderwerp heb gevonden. Loop er eens omheen, neem eens een ander standpunt in. 
Maak een andere uitsnede. Het kost je niks en voor het zelfde geld heb je net een iets andere foto. 
Weggooien kan altijd nog…Toch??????

Vanaf deze tip ga ik het om de twee weken doen omdat het toch wel wat tijd met zich meebrengt.
Deze keer dus iets over onderwerp en voorgrond.Deze keer dus iets over onderwerp en voorgrond.

Foto 5
Als je ooit eens in de witte woestijn van Egypte ben, dan kan je zo veel schieten. Alles is mooi en bijzonder. 
Neem ook hier even de tijd om naar standpunten te zoeken. Foto 1 laat alles zien wat jij zo bijzonder vond toen jij 
daar stond. Door een paar stappen naar voren te doen en de groothoek te gebruiken creëer je eigenlijk een soort 
omlijsting door de voorgrond zoals op foto 2. En als je er toch bent, waarom niet.

Foto 6
Foto 1 zou ik ook gewoon maken, heb ik tenslotte ook gedaan. Je weet nooit waar je het voor nodig kan hebben. 
Bijvoorbeeld nu in de tip van Reg. Door het plaatsen van iets in de voorgrond zoals bij foto 2 en 3 schep je wel 
diepte.

Foto 1
Op Tenerife staat dit prachtige gebouw. Niks mis met deze foto. Zo’n foto moet je natuurlijk ook gewoon maken. 
Mooie vorm en een mooie lucht. Laat alles zien maar is misschien wel een beetje saai.

Foto 2
Doe je een paar stappen naar rechts dan zie je dit. Een mooie invoerende lijn van het muurtje die je naar het 
onderwerp doet kijken. Een kwestie van 10 meter naar rechts.

Foto 4
Voor de twee rechtse foto’s moest ik “echt aan de wandel”. Op de foto 1 zie je aan het pijltje waar ik stond. Op foto 
2 stond ik voor de palen. Ook niet echt slecht. Maar door achter de palen te staan heb ik in foto 3 wel meer diepte 
en dynamiek toe kunnen voegen.

Foto 3
Door een paar meter naar voren te lopen ontstaat er weer een geheel ander beeld. Ga door je knieën, gooi er een 
groothoeklens op en voor dat je het weet heb je wat kleur en diepte in je opname. Nogmaals het kost je niks extra, 
die bloemen staan er toch al. In de linker foto kan je zien, het witte pijltje,  waar ik helemaal naar toe ben gelopen 
om deze foto te maken.


