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K I JKR ICHT ING  (24  JUL I  20 19 )

50%

50%

Tot mijn verrassing eindigde deze poll op een gelijkstand
tussen foto 1 en foto 2.Mijn verwachting was dat bijna
iedereen foto 1 zou kiezen.

 
Waarom ik een voorkeur voor foto 1 verwachtte?
 
Omdat hier rekening is gehouden met de kijkruimte. Dit is
de ruimte naast het hoofd van een persoon of dier in de
richting dat hij/zij kijkt. Op foto 1 kijkt Tony naar links. Dus
zorg je voor kijkruimte aan de linkerkant van de foto. Op
foto 2 plakt hij met zijn neus tegen de rand. Dit kan een
opgesloten gevoel geven waardoor je onbewust de foto
minder mooi vind. Tot zover de theorie dus �
 
Want 50 % van de stemmen gaat naar foto 2.
 
Enkele verklaringen van stemmers:
Gewoon omdat het leuk is zich niet aan de regels te
houden.
De textuur van het hout is mooi
Er zou ‘iets’ van links (voor de kijker rechts) kunnen komen
wat onze Tony niet in de gaten heeft. Dit maakt de foto
spannender.



 

 
OOGHOOGTE  (4  AUGUSTUS  20 19 )

83%

1 7%

Een verwacht resultaat deze keer. 
 
83 % koos voor de eerste foto. 
 
Dit is ook mijn persoonlijke voorkeur. Voor alle
duidelijkheid, er was geen goed of fout antwoord, enkel een
voorkeur.
 
Voor foto 1 ben ik op ooghoogte gaan zitten. Mijn
smartphone stond bijna op de grond. 
 
Foto 2 is meer van boven genomen.Het is dikwijls zo dat
foto’s op ooghoogte genomen instinctief de voorkeur
hebben omdat ze minder afstandelijk zijn.
 
Probeer het ook eens. Fotografeer je hond, kat, kind,
tuinkabouter,… eens van boven en op ooghoogte.
 
Wat verkies je?



 

 K I JK  EENS  OMHOOG  ( 1 1  AUGUSTUS  20 19 )

90%

1 0%

Liefst 90% koos voor foto 1.
 
Een beetje verwacht, dat wel. Maar ik heb me al eerder
vergist 😊
De keuze voor 1 of 2 is ook hier geen kwestie van goed of
fout, maar een persoonlijk aanvoelen.
 
Foto 2 is genomen op ooghoogte. De manier waarop we
(meestal) de wereld bekijken. De manier ook waarop de
meeste foto’s worden gemaakt.
 
Voor foto 1 heb ik mijn smartphone naar boven gericht.
Hierdoor krijg je een beeld dat je normaal niet ziet. Het is
nu eenmaal niet aan te raden, en soms zelfs gevaarlijk,
constant met je hoofd in je nek rond te lopen.Maar af en
toe even stoppen en naar boven kijken, geeft je wel
verrassende beelden. 
Omdat er al weinig kleur zat in de foto’s heb ik ze omgezet
in zwartwit. Dit is ook een persoonlijke keuze, maar zelf
vind ik de foto’s hierdoor sterker.
 
Probeer het zelf ook eens een keer. Kies enkele mooie of
interessante bomen en fotografeer ze eens op ooghoogte
en met je smartphone naar boven gericht. 
 
Wat is bij jou het beste resultaat?



 

 
VAR IEER  IN  AFSTAND  ( 1 8  AUGUSTUS  20 19 )

50%

50%

Fifty-fifty, gelijkspel… evenveel liefhebbers voor beide foto’s
 
.Foto 1 is een close-up. Geen macro-opname, maar wel
ingezoomd dankzij de 2 lenzen op mijn iPhone.De foto is
van dichtbij genomen waardoor de scherptediepte
beperkt is. Er is maar een klein deel van de foto scherp. De
voorste bloemetjes en de achtergrond zijn onscherp.
 
De 2de foto is niet ingezoomd maar werd ook van dichtbij
genomen. Dit merk je aan de achtergrond die wazig is.
Enkel wanneer je je onderwerp van dichtbij fotografeert,
bekom je dit effect.
 
Bij beide foto’s werd een beetje naar boven
gefotografeerd.Leuk detail bij foto 2 is het vliegje dat over
de rand komt kijken.
 
Conclusie: fotografeer je onderwerp van verschillende
afstanden zodat je zowel close-up beelden hebt als foto’s
waar meer van de omgeving op staat. 
 
Dan moet je achteraf niet denken: ‘had ik maar…’😊



 

 
BEPAAL  ZELF  JE  FOCUS  (25  AUGUSTUS  20 19 )

58%

42%

Iets meer liefhebbers (58%) voor foto 1. 
 
Hier werd scherp gesteld op de koeien in de achtergrond.
 
Bij foto 2 ligt het scherpstelpunt op de paal in de
voorgrond. De achtergrond word dan wazig.
 
Laat je je smartphone automatisch focussen, dan heb je
geen controle over welk deel van de foto scherp is.
 
Het is dus beter om zelf te beslissen waar je gaat
scherpstellen.
 
Door voor- of achtergrond onscherp te maken, krijg je
meer diepte in je foto en verbeter je de compositie.
 
Probeer het zelf eens en kijk wat voor jou het beste
resultaat geeft. Dit kan verschillen naargelang het
onderwerp. 
 
Maak dus niet altijd de voorgrond onscherp maar varieer
en bekijk het foto per foto.



 

 
REFLECT IES  IN  WATER  ( 1  SEPTEMBER  20 19 )

9 1%

9%

Reflecties fotograferen blijft leuk.  
 
Soms zijn er plekken waar je bijna dagelijks passeert tot je
oog ineens valt op een weerkaatsing die je nog niet gezien
had.
 
Want vooral reflecties in water zien er altijd anders uit.
 
Wil je een perfecte reflectie, dan mag er geen beweging
zijn in het water. Maar soms is een beetje rimpeling net
leuk. 
 
91% van jullie koos de foto 1 waarop de huizen en bomen
nog duidelijk zichtbaar zijn. 
 
Zet je de foto op zijn kop, dan krijg je een ietwat
bevreemdend beeld.



 

 
STRAATFOTOGRAF IE  (8  SEPTEMBER  20 19 )

56%

44%

Wat is straatfotografie eigenlijk?
 
Vallen alle foto’s genomen op straat onder de noemer
‘straatfotografie’?Dat zou betekenen dat een foto van een
gebouw ook straatfotografie is. Terwijl dit toch eigenlijk
architectuurfotografie is.
 
Moeten er mensen op staan? Of is een bewijs van
menselijke aanwezigheid (een weggegooide sigarettenpeuk,
een schaduw van een voorbijganger) voldoende?
 
Ik denk niet dat er een éénduidige definitie is.
Maar deze 2 foto’s horen volgens mij in elk geval in de
categorie straatfotografie. Ze zijn op straat genomen en er
staan mensen op.
 
In de poll was er trouwens een lichte voorkeur voor foto 1.
Voor deze foto werden de ramen van het Centraal station
in Antwerpen (want daar werden deze foto’s gemaakt)
gebruikt als kader voor het straatbeeld buiten.
Bij de 2de foto ligt de focus op de barst in het raam.
Doordat er van dichtbij het raam in gefotografeerd, wordt
het straatgebeuren onscherp.



 

 
MACRO  EN  MEER  MACRO  ( 1 5  SEPTEMBER  20 19 )

26%

74%

Er was nu een duidelijke voorkeur voor foto 2 in de poll.
 
Het zijn allebei macro-opnames van hetzelfde onderwerp.
Het enige verschil is dat de ene foto gemaakt is met een
macrolens met een vergroting x7, de andere met een
vergroting x14.
 
Olloclip heeft namelijk verschillende macrolenzen: 7x, 14x
en 21x. Je kan dus foto’s maken van dichtbij, dichter bij en
heel dicht bij. De lenzen zet je met een aangepaste adapter
op je smartphone. Voordeel is dat ze er stevig op vastzitten
en niet snel zullen bewegen. Nadeel is dat de clip enkel
past op één model en je het dus niet even kan uitlenen aan
iemand anders. 
Koop je een nieuwe smartphone, dan zal je ook een
nieuwe clip moeten kopen.Je kan de clip ook enkel
gebruiken op je toestel zonder hoesje. Al zag ik online dat
olliclip ook hoesjes verkoopt waar het wel op past. Maar
dan ben je wel gebonden aan het ene hoesje dat zij
aanbieden.
 
Vind je trouwens niet dat deze plantjes perfect zouden
passen in een winterlandschap? Het is net alsof er al een
laagje sneeuw op ligt 😊



 

 
STRAATFOTOGRAF IE  (22  SEPTEMBER  20 19 )

42%

58%

Een zonnige dag in Antwerpen, massa volk op straat…
ideaal dus om aan straatfotografie te doen.
 
Eigenlijk zijn er twee manieren mogelijk om straatfotografie
te beoefenen. Ofwel loop je constant rond op zoek naar
interessante situaties. Of je blijft ter plekke en fotografeert
wie er voorbijkomt.
Zelf fotografeer ik eerder op de tweede manier. Als ik een
interessante plek zie, kan ik geduldig wachten op het juiste
moment. ‘Le moment décisif’ noemde Cartier Bresson, een
pionier van de straatfotografie het. Wachten tot het
moment waarop net iemand in de camera kijkt, net in een
straaltje zon loopt, net een sprongetje van blijheid maakt,...
 
Deze 2 foto’s zijn op ongeveer dezelfde plek gemaakt. Het
standpunt is wel verschillend. 
De eerste foto heb ik staand gemaakt, op ooghoogte. 
Voor de tweede heb ik mijn smartphone op de grond gezet.
Door het ongewone standpunt is de foto verrassender. 
Het lijkt alsof er een reus voorbij loopt. 
De eerste foto is rustiger en klassieker.In de poll was er een
licht voorkeur voor foto 2. 
 
Wat is jouw manier van fotograferen? Loop je eerder
constant rond of blijf je op één plek en wacht je af wat daar
gebeurt.



 

 WATER  (29  SEPTEMBER  20 19 )

35%

65%

Water... 
 
Niet alleen leuk om reflecties in te fotograferen.
 
Ook van het water zelf maak je mooie foto’s.
 
Beide foto’s zijn op dezelfde plaats gemaakt. Toch zijn ze
heel verschillend.
 
Foto 1 is dynamischer, foto 2 rustiger.
 
Het is trouwens foto 1 die met 65% van de stemmen de
winnaar is van de poll.
 
Het loont dus de moeite om een tijdje op dezelfde plek te
blijven en foto’s vanuit verschillende standpunten te maken.
 
Nog 2 tips:
- trek je niets aan van de mensen die je maar raar bekijken
omdat je een hele tijd met je neus boven het water hangt.
- zorg dat je smartphone waterdicht is, nat wordt hij
onvermijdelijk 😊



Doe mee met de zondag-poll

Elke zondag vind je in mijn stories op Instagram een nieuwe poll

De uitslag wordt in de loop van de daarop volgende week in de stories bekend gemaakt.

Ik maak dan ook een post met wat meer uitleg.

 

Om de 3 maanden worden de polls en de uitleg verzameld in een PDF die je kan downloaden vanaf de website.

 

Zo heb je steeds inspiratie bij de hand voor je smartphonefotografie.

 

Ben je ingeschreven op de nieuwsbrief, dan krijg je de link naar de PDF automatisch in je mailbox.

Meer tips en inspiratie vind je hier: 

christelwellens.be/tips-en-inspiratie

Voor informatie over de workshops klik je hier:

christelwellens.be/workshops

christelwellens.be/smartphonefotografie

info@christelwellens.be

0475 69 01 12

 

 

Instagram.com/christelwellen

s

 

facebook.com/fotografiechristelwellens

http://christelwellens.be/tips-en-inspiratie
http://christelwellens.be/workshops
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