
Spelen met de richting van je licht 
Een model belichten is niet zo simpel als maar eventjes wat flitsers hier en daar neerzetten. 

Soms komt het misschien wel zo over als mensen mij een set zien belichten. Maar vergeet niet 

dat ik dit al vaker gedaan heb. In mijn hoofd heb ik dan allang een idee van hoe ik het wil 

hebben. 

 

Een van de meest gemaakte fouten (mijn mening hoor..) is om het model te vlak te belichten 

wanneer je juist het idee had om een mooie donkere atmosfeer te creëren. 

 

Allereerst wil ik adviseren om te beginnen met een grid op je modifier (bijvoorbeeld op je 

softbox). Dit betekent dat je het licht echt kan sturen naar je onderwerp en dat je een soort 

lokaal effect kan creëren. 

 

Daarna moet je je onderwerp dan echt gaan belichten vanuit een hoek. Op deze manier kan je 

meer contrast creëren. Je kunt dit natuurlijk ook bereiken door je om je onderwerp heen te 

bewegen. 

 

Klinkt vreemd of gecompliceerd? Ik zal het je laten zien. 

Deze foto's zijn gemaakt tijdens een recente cosplay shoot. 

 
 

Hier hebben we het model goed belicht. Maar, het is ook een beetje saai... 

 

Er is niks mis met de foto zelf, het model is belicht vanuit een hoek, de set wordt goed 

weergegeven, echter, ik 'voel' deze foto gewoon niet. Dus laat ik mijn positie eens veranderen. 



 
 

In mijn optiek is dit veel veel beter. Het probleem is echter dat we een cosplayer fotograferen 

en geen model dat precies weet wat te doen voor een camera. 

 

Begrijp me niet verkeerd; ze was geweldig maar soms is het moeilijk om te poseren voor een 

stilstaand beeld. Als fotograaf moet je dan even helpen. En één van de beste dingen die je dan 

kunt doen is het model iets te doen geven. Zorg dat ze de pose zelf ervaart. 

 

In dit geval hebben we gebruik gemaakt van haar draken (haar eigen idee trouwens). En zoals 

je kunt zien ziet de foto er nu stukken beter uit. 

 
 

Mijn model heeft nu een echt het gevoel dat er wat gaande is. Ik houd van de belichting en de 

hoek van deze foto. 



 

 

 


