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1 4%

86%

‘If your pictures aren’t good enough, you’re not close enough’. 
Een uitspraak van Robert Cappa.
 
Waarmee hij bedoelde dat je je onderwerp van dichtbij
moet fotograferen om meer betrokkenheid te creëren.
 
De tweede foto kreeg 86 % van de stemmen in de poll. Het
lijkt er dus op dat Cappa gelijk had � 
 
Al moet ik bekennen dat ik voor deze foto niet echt
dichterbij ben gegaan, maar handig gebruik heb gemaakt
van de zoomlens op mijn iPhone.
 
Enerzijds omdat ik het toch wel wat eng vind om mensen
van dichtbij te fotograferen.
Anderzijds omdat ik dan in het midden van de straat zou
staan.
 
Durf jij zomaar vreemde mensen van dichtbij fotograferen?

VAN  DICHTB I J  (6  OKTOBER  20 19 )



 

 
I CM  ( 1 3  OKTOBER  20 19 )

35%

65%

Ongeveer 2 op 3 koos voor de foto met beweging.
 
ICM fotografie of ‘Intentional Camera Movement’ noemt
men dit.
 
Je beweegt dan dus opzettelijk je camera om een creatief of
artistiek effect te bekomen.
 
Dit is mogelijk met een gewone camera maar ook met je
smartphone.
 
Dus in tegenstelling tot de algemene regel ‘hou je toestel
stil’ mag je hier naar hartelust bewegen met je smartphone
;-) 
 
Maak jij soms ook opzettelijk bewogen foto’s?



 

 

82%

1 8%

Het voordeel van een regenbui?
 
Er zijn oneindig veel druppeltjes om te fotograferen.
 
Het ideale moment dus om met een macrolensje op stap
te gaan.
 
Foto 1 was de winnaar van de wekelijkse poll met maar
liefst 82% van de stemmen.
Je ziet een heleboel kleine druppeltjes op een heel fijn
webje. Met het blote oog waren de druppeltjes amper
zichtbaar.
 
De 2de foto is hetzelfde web maar vanuit een ander
standpunt. 
 
Een heel ander resultaat hé?

REGENDRUPPELS  (20  OKTOBER  20 19 )



 

 
AVONDZON  (27  OKTOBER  20 19 )

3 1%

69%

Een verwacht resultaat. Ik had zelfs verwacht dat meer
mensen foto 1 zouden kiezen.
 
Het is een straattafereeltje in de avondzon. Ik passeerde,
zag en moest een foto nemen (sorry mevrouw op de foto,
noem het een onweerstaanbare drang). Ik ben de plek al
dikwijls gepasseerd, ’s morgens, ’s middags, ’s avonds.
Meestal was het voor mij niet meer dan een muur met
ramen.
 
Tot die avond. De ondergaande zon die de muur helemaal
oranje kleurt, de schaduwen die gecreëerd worden. En die
mevrouw die daar perfect staat te wezen (zie je hoe haar
rok associeert met de muur). Wie kan daar zomaar
voorbijlopen?
 
Op de andere foto wordt de muur terug een gewone
muur, weg schaduwen, weg rode gloed.
 
Althans zo zie ik het. Toch verkiest 31% foto 2.
Wat zeggen ze ook weer over kleuren en smaken,…?
Gelukkig dat niet iedereen dezelfde smaak heeft. 
Maar ik vraag me toch af waarom voor sommigen de
voorkeur naar deze foto ging? 
Laat het me gerust weten, ik ben wel benieuwd.
 
 



 

  PLASSEN  ( 3  NOVEMBER  20 19 )

36%

64%

Ik fotografeer graag reflecties in plassen.
 
Dus je zou kunnen zeggen dat ik blij ben als het regent. Of
tenminste als het geregend heeft 😊
 
Na een regenbui is het ideale moment om op plassenjacht
te gaan. 
Groot hoeft zo’n plas niet te zijn. Het kleinste beetje water
is voldoende voor een leuke foto. 
Het beste resultaat krijg je door je toestel dicht bij het
wateroppervlak te houden. Door je knieën gaan is dus een
vereiste. En echt waar, de starende voorbijgangers merk je
na een tijdje niet meer op 😁
 
De foto achteraf op zijn kop zetten in een
fotobewerkingsprogramma werkt ook goed. Je krijgt een
eerder surreëel beeld wat dikwijls meer aanspreekt. 
Hier ging de voorkeur van 64% van de stemmers uit naar
de omgekeerde foto. 
 



 

  VOOR -  OF  Z I JAANZ ICHT ( 1 0  NOVEMBER  20 19 )

8 1%

1 9%

Dit is het ‘monument au 14 ième Régiment de Ligne’ op de
citadel van Luik.
 
Het bevindt zich bovenaan de ‘Montagne de Bueren’, een
klim van 374 trappen vanaf het centrum van Luik.
 
Het bijna witte monument steekt op beide foto’s mooi af
tegen de stralend, blauwe hemel.
 
Foto 2 is een frontale foto, het monument zoals je het ziet
wanneer je naar boven wandelt langs de trap. Het is dan
ook de manier waarop de meeste mensen het monument
zullen fotograferen.
 
Foto 1 is een zijaanzicht, een meer ongewoon standpunt.
Een grappig detail hier is het vliegtuigje links (heb ik pas
achteraf opgemerkt). Maar liefst 81 % verkoos de foto van
het zijaanzicht. Het loont dus de moeite om even rond te
lopen en verschillende standpunten te proberen.
 
Was het een grijze dag geweest, dan hadden we een heel
andere foto gekregen. Wie weet, misschien had foto 2 het
dan gehaald.
 
Voor wie het zich afvraagt, wij zijn met de auto naar boven
gereden 😌.



 

  SPA  ( 1 7  NOVEMBER  20 19 )

36%

64%

Het water van Spa kent iedereen.
 
Maar Spa is ook een leuk stadje met enkele mooie, oude
gebouwen. Kijk je verder dan het toeristisch centrum, dan
vind je enkele fotogenieke straatjes. 
Zoals deze twee, waarvan de eerste foto duidelijke favoriet
was.
 
Het is dan ook het meest pittoreske steegje van de twee. De
onregelmatige vorm, de trappen aan het einde, de
balkonnetjes aan de voordeuren. Je zou je ergens in een
zuiders dorpje wanen.
 
Wat me bij foto 1 opviel was het contrast tussen het toch
wel donkere steegje en de felgekleurde, door de zon
verlichte boom aan het einde. 
Dat maakte het voor mij toch de moeite om de foto te
maken. Had de zon niet geschenen, weet ik niet of de foto
de moeite waard was geweest. 



 

  (24  NOVEMBER  20 19 )

60%

40%

Het was een tijdje haasje-over, maar uiteindelijk heeft foto1
het gehaald met 60% van de stemmen.
 
Wat zien we eigenlijk?
Vetplantjes op de vensterbank buiten, gefotografeerd door
een bevlekte ruit.
 
Scherpstellen op een voorwerp achter glas is sowieso al
niet gemakkelijk. Een ruit vol vlekken maakt het nog
moeilijker.
Wil je de vetplantjes scherp in beeld, dan verplaats je je
smartphone best naar een vlekvrij stukje raam zo dicht
mogelijk bij de plaats van waar je de foto wil maken.
Dan scherpstellen, vergrendelen en je smartphone terug in
de juiste positie brengen.
Zorg er wel voor dat de afstand tot je onderwerp niet te
veel wijzigt.
De 2de foto kan je dan vanuit hetzelfde standpunt maken
door scherp te stellen op de vlekken (wat gemakkelijker is
voor je toestel). 
 
Heb je een androïd toestel, dan is het mogelijk zelf de
focusafstand te regelen (ga hiervoor naar het
pro-menu. 
Bij iPhone heb je hiervoor een externe camera-app nodig. 



 

  (22  DECEMBER  20 19 )

77%

23%

de onderste rand bij foto 2 is teveel balast. Foto 1 is
meer in balans.
je ziet nog diepte in de prikkeldraad van foto 1, bij foto2
zijn het eerder alleen contouren
de dauwdraden komen beter uit

Met overgrote meerderheid werd foto 1 als favoriet
gekozen.
 
Eerlijk gezegd, ik had het anders verwacht :-)
Mijn voorkeur ging uit naar foto 2 die ik rustiger vind. Op
foto 1 speelt alles zich af op de onderste helft. Bij foto 2 is
alles meer verdeeld.
 
Maar nu ik foto 2 terug zie, snap ik jullie wel. Deze foto heeft
ook wel iets.
 
Enkele redenen waarom jullie foto 1 kozen:

 



 

  (29  DECEMBER  20 19 )

52%

48%

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/christelwellens

 facebook.com/fotografiechristelwellens

http://christelwellens.be/tips-en-inspiratie
http://christelwellens.be/workshops
http://christelwellens.be/smartphonefotografie
http://instagram.com/christelwellens
http://facebook.com/fotografiechristelwellens

