
Intuïtief fotograferen 
MET JE  TELEFOON

VOLGENS DE AFRIKA CODE



HEB JIJ  EEN DAG PER WEEK
TIJD VOOR JEZELF?

A L V O R E N S  J E  S T A R T  



Neem je tijd om op microavontuur te gaan in de natuur of op een
andere inspirerende plek. Niets zo vreselijk als foto's maken op een

plek waar je je niet helemaal op je plek voelt. 

Wat zijn microavonturen? 

Het zijn kleine, onvoorspelbare en spontane reisjes naar het
onbekende.

Wil je liever op bekende bodem blijven dan kan dat ook. 
En die dan met nieuwe ogen bekijken.  

Kies dus eerst jouw plek .
Achter de hoek.

Op een half uur rijden.
Op een uur rijden.
Op twee uur rijden.

Wat jou het beste uitkomt of gewoon waar je goesting voor hebt.

Tip 0



O O K  A C H T E R  J E  H O E K
K A N  J E  O P  R E I S  Z I J N

C A N  Y O U  F E E L  I T ?

M I C R O A V O N T U U R



U N  P E U  P L U S  L O I N
E N  B E L G I Q U E

C A N  Y O U  F E E L  I T ?

M I C R O A V O N T U U R



In emotie zit motie = beweging.

Om gevoel of emotie vast te leggen op beeld ..
ga je dus bewegen.

Wandel. 
Draai cirkels.

Doe een stap achteruit.
Doe een stap vooruit.

Ga op ontdekking in de wondere wereld van beelden.

Niet als een gek foto's maken, maar in beweging zijn.

Kijken en zien.
Dan pas gaan fotograferen.

Het moment dat je écht ziet, is het juiste moment
voor de klik. van de camera.

Tip 1 
E-motie



Maak je lens van je telefoon camera proper met een zacht doekje
Gebruik de volume knop  als afdrukknop voor meer stabiliteit

Hou de telefoon nog even stil na de klik van de camera 



Ontdek de détails

Move your ass!

Ga dichtbij.
 En ga heel dichtbij. 



De kracht van het lijnen spel
Ga op zoeken naar lijnen in je beeld.

Horizontale lijnen.
Verticale lijnen.

Lijnen die leiden naar een onderwerp  
Zoals op deze foto. 

De lijnen van de trap zelf zijn verticaal..

Let erop dat deze lijnen recht lopen of
dat je express heel scheef laat lopen.
Maar wees je daar dan bewust van.
In deze foto is het krachtiger om de 
lijnen van de trap echt recht te laten

lopen.
Een beetje scheef zou minder krachtig

zijn.

En dat wist je vast wel, maar let op een
rechte horizon. of een hele scheve.
Maar noch vis noch vlees is het niet.



Ga spelen en voel je vrij.

Maak geen perfecte foto's, maak foto's waar je blij van wordt.
Blijheid. Vrijheid. 

Waar gaat je hart van zingen?
Wat is leuk om in beeld te brengen?

Check mooie ondergronden. Aparte achtergronden.
Kies voor heel contrasterende kleuren of net dezelfde kleuren

bij kleding en achtergrond op elkaar afstemmen.

Voel je vrij om te kiezen.
Neem enkel daar foto's van en 

voor de rest geniet je gewoon van het onderweg zijn.
Van het reizen. 

En hou het dus gewoon simpel. 

Tip 2 
V-rijheid



Kijken doe je met je ogen
zien met alles...



EENHEID IN BRANDINGKLEUREN 
Ga niet voor een blauw dekentje als je branding kleur roos is ...



Wie ben jij? 
Maak selfies die weerspiegelen wie jij bent en wat er past bij

jou.

Niet omdat het leuk staat op iemand anders zijn instagram. 
Maar omdat het past bij jou.

Bij een selfie draai je een rondje met je telefoon lichtjes boven
je hoofd. Kijk ondertussen wat het licht doet. Het gaat vooral

opvallen in je ogen. Wat is mooi? Daar sta je stil en doe je klik. 

Voor zacht licht op je gezicht kies je voor schaduw.
Voor hard licht kan volle zonlicht ook, maar dan krijg je veel

meer details te zien.  Ik hou persoonlijk meer van zacht licht.

Hou de camera iets dichter of verderaf en zie wat het doet.

Let op je achtergrond. Draagt het bij? Is het mooi? Vermijd
rommel op achtergrond en hou het eerder rustig want we

willen de nadruk op jouw gezicht..

Gaan liggen en je camera plat boven je hoofd houden is ook
altijd heel  leuk beeld voor een selfie.

Tip 3 
E-chtheid



Zacht licht 
Deze foto is gemaakt onder een poort

doorgang. 

Zoals je kan zien is het licht mooi egaal verdeeld
over mijn gezicht. 

Ik sta net in de schaduw onder de doorgang.
In die richting waar het licht het mooiste valt.

Had ik in de andere richting gestaan, dan was
het licht ongelijk verdeeld en krijg je lichte en

donkere stukken in je gezicht en
gaan je ogen minder goed uitkomen.

En mijn roze bloem in haar is ook van de 
partij. Deze draag ik letterlijk elke dag.

Anders voel ik mij naakt. Beetje zoals met ring 
of oorbellen. Het typeert mij.

Andere voorbeelden van zacht licht: 
Aan een raam uit de zon. Buiten met bewolkt

weer. In de schaduw van een boom of
doorgang of iets anders.



Zacht licht met bewolking 



Hard licht 

Deze foto is gemaakt op het strand 
in volle zon. Je ziet meer details en meer 

schaduwen. En het licht valt harder 
op mijn gezicht.

Door het feit dat de zon al enigszins aan 
het ondergaan is, wordt het licht wel al 

minder hard.

Pal op de middag had dit nog veel 
harder geweest.

Dus op zich vind ik dit zeker nog zacht genoeg.



De natuur is altijd een ware inspiratie.

Natuurlijk daglicht is goud waard.
Daglicht is puur natuur. 

Het is ook het allermooiste en het makkelijkste licht 
om mee te werken.

Zelfs binnen kan je beter kunstlicht uitdoen en werken 
met licht dat binnenkomt van een raam. 

Ga ook een keer stilstaan in de natuur en kies 1 boom of onderwerp
uit en ga daar eens een uurtje rondplakken.

Kijk en zie.
Details. Onderdelen. Het geheel. 

Wat niet zichtbaar is.
Wat zichtbaar is. 

Langs alle kanten. 

Niet alleen foto's om verhalen mee te vertellen,
maar ook inzichten voor je leven en je business.

Tip 5
N-atuur



De foto van de schors van een boom
kan dienen als kader zoals hier in

dit voorbeeld.



schaduwen
Schaduwen op aparte 

ondergronden zijn een waar spel
voor het oog.



Water brengt rust en flow.

Ga op ontdekking naar water.
Welk water inspireert jou het meeste?

Maak daar een foto van.

Overal kan je trouwens water vinden.
Eeen rivier. Een meer.

De zee. Een put.
Een fontein. Regen.
Een druppel water.

Een weerspiegeling.

Spelen met water dus ...

ps : Wij betaan voor een groot deel uit water. 

Tip 6
W-ater



Zachte beeldmanipulatie
Gooi met stenen of roer met een stok door het water.



In de stilte vind je je intuïtie.
Ga naar binnen.

Maak daarna pas de foto.
Om dan naar buiten te kunnen brengen,

wat je op beeld hebt vastgelegd.

Kijk en zie. 

Voor intuïtie heb je ruimte nodig. 
Neem die ruimte in. 

Voel wat in beeld mag komen.

Durf ook verkeerd te lopen en zijwegen in te slaan. 

Het juiste beeld dient zich altijd aan als je je intuïtie durft te volgen.
Daar kan je altijd op vertrouwen.

Tip 7
I-ntuïtie



Ga op je intuïtie af om je kader te bepalen. 
Kies er niet altijd voor om je onderwerp in het midden te zetten. 

Tenzij je symmetrie en evenwicht wil benadrukken.
Speel hiermee. Durf door je knieën gaan en kijken wat het doet met de foto.



Doe eens zot
Beweeg heel snel op en neer met je camera 



Het heeft geen zin om iets te fotograferen wat je totaal niet boeit. 
Dus ga in the end gewoon toch voor dingen en mensen, waar je

connectie mee voelt. Waar je hart blij van wordt. 
En maak combinaties.

Niets minder.

Een foto die trek je niet ...die maak je.

En alles wat je doet vanuit je hart, is prachtig.
Dat zijn de foto's waar je mee gaat spelen. 
Dat zijn de foto's die jouw verhaal vertellen.

Dat zijn de foto's die je aan de wereld wil tonen. 

No doubt about that.
Enjoy.

Tip 8
C-onnectie

& H-art



ALLE LETTERS SAMEN VORMEN
E.V.E.N.W.I .C.H.T.

DE BOUWSTENEN VAN DE AFRIKA CODE



VEEL PLEZIER!

E-book made in Canva - Alle rechten voorbehouden aan Passion For Life 

Je kan mij volgen op instagram (gratis app Unfold for insta stories) 
https://www.instagram.com/elsaertsdiatta/

En als je goesting hebt, start je eigen business profiel vandaag nog en ga lekker spelen met foto's en verhalen


