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VOORDAT JE BEGINT
De tips in dit boek zijn te gebruiken voor ieder type smartpho-
ne, zolang er maar een camera op zit. De beschikbare functies 
en instellingen kunnen wel per merk en type toestel verschil-
len. Verwijzingen naar andere tips vind je in de kantlijn van de 
pagina’s.

BONUS
Bonusmateriaal! 
Gratis voor jou 
als lezer van dit 
boek. Ga naar 
www.foonfoto.nl/
bonus om extra 
tips, info en 
oefenmateriaal  
te downloaden!
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‘De beste camera is degene die je bij je hebt’, zei de be-
roemde Amerikaanse fotograaf Chase Jarvis eens. En laat 
dat in negen van de tien gevallen je smartphone zijn. We 
klikken allemaal wat af met onze mobiele camera. De een 
om snel een herinnering vast te leggen, de ander om zo 
bewust mogelijk een mooie foto te maken. Maar hoe zorg je 
ervoor dat beide écht leuk zijn om te bekijken of te delen?

Voor je ligt een praktisch handboek boordevol info en in-
spiratie, waardoor je direct mooiere foto’s zult maken met 
je smartphone. 

Want het gaat er niet om welke camera je gebruikt, maar 
wat je ermee doet! 

De wereld van mobiele camera’s verandert constant dank-
zij nieuwe functies en apps. Ook de honderden workshops 
en cursussen die ik de afgelopen jaren heb gegeven, lever-
den mij nieuwe kennis en inzichten op. In deze geüpdatete 
uitgave vind je daarom verse informatie en voorbeeldfoto’s, 
de nieuwste toestellen en extra bonusmateriaal.

Je kunt dit boek van a tot z lezen, maar dat hoeft niet. Kies 
af en toe een deel en ga ermee aan de slag. Iedere bladzij-
de geeft nieuwe inspiratie om je foto’s mooier en interes-
santer te maken, of met een ander oog naar je omgeving 
te kijken. Leer hoe je je dagelijkse kiekjes kunt veranderen 
in mooie foto’s en krijg meer lol in het fotograferen en be-
werken met je smartphone.

SMART-
PHOTOS, 
MOOIE  
FOTO’S



012Als je je met fotografie bezighoudt, ga je namelijk anders 
naar de wereld om je heen kijken. Stoppen voor dingen 
waar je normaal aan voorbijholt. Kleine momenten vastleg-
gen die later o zo belangrijk blijken te zijn. En met een dikke 
smile door je fotorol scrollen, omdat je weer een paar pa-
reltjes hebt verzameld.

Je smartphonecamera heb je al op zak, nu alleen nog de 
tools om eruit te halen wat erin zit!

Ik wens je heel veel fotografieplezier. 

Enjoy! 

Janou Zoet
Foonfoto.nl
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HANDIGE 
TRUCS VOOR  
BETERE  
FOTO’S

Je ziet een mooi fotomoment, grijpt 
je smartphone en neemt zonder  
nadenken een fotootje. Zo gaat 
het vaak, toch? Ik durf te wedden 
dat het je regelmatig te donkere, 
scheve of bewogen foto’s oplevert.  
Terwijl een paar simpele trucs dat 
kunnen voorkomen. Je moet ze al-
leen kennen.



016SCHERPE 
FOTO’S

Niet te licht,  
niet te donker - p. 20
Macrolens - p. 147
Macrofotografie - p. 150

Door op het scherm te tikken voorkom je onscherpe foto’s.
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DE PERFECTE FOCUS 
Een smartphonecamera stelt automatisch scherp. ‘Han-
dig!’ hoor ik je denken. Maar dat is het niet altijd. Vooral bij 
slecht licht zal de camera je in de steek laten. Hij krijgt het 
moeilijk om te focussen, of stelt op het verkeerde onder-
werp scherp. Help de camera een handje door met je vin-
ger op het scherm te tikken op het onderwerp van de foto. 
Hij heeft dan meteen de focus te pakken en er verschijnt 
een vierkantje of rondje in beeld: het focuspunt.

DE FOCUS VASTZETTEN 
Wil je meerdere foto’s vanuit dezelfde positie nemen, dan is 
het onhandig om telkens opnieuw op het scherm te moe-
ten tikken. Zet in dat geval het focus- en belichtingspunt 
eerst vast, door je vinger iets langer op het scherm te  
houden. De melding AE/AF-vergrendeling (Auto Exposure/
AutoFocus) komt in beeld. Tik op een willekeurige plek op 
het scherm om de vergrendeling ongedaan te maken. 
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Smartphones zitten in jassen, tassen en (kinder)handen. De 
lens is snel vies en zelfs een simpele vingerafdruk zorgt al 
voor onscherpe foto’s. Maak de lenzen regelmatig schoon. 
Ook degene aan de voorkant, waarmee je selfies maakt. 
Lees meer over selfies op pagina 64 en 65. Gebruik voor het 
schoonmaken bij voorkeur een brillen- of lensdoekje, zodat je 
de lenzen niet beschadigt. Het zal je direct scherpere foto’s  
opleveren! 

TIP!
Fotografeer je met een 
smartphone van dichtbij, 
dan worden slechts delen 
van de foto scherp. Tik-
ken op het juiste punt 
is dan extra belangrijk! 
Als ook dat niet helpt, 
dan houd je de telefoon 
waarschijnlijk té dicht-
bij. Vanaf dat punt is  
een macrolens (p. 147)  
of app nodig om dichter- 
bij te komen. Bij een 
foto van veraf zal 
(vrijwel) alles in het 
plaatje even scherp zijn. 

Scherpe foto’s door een schone lens
Een vuile lens levert onscherpe foto’s op.
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DE PORTRETMODUS OF SELECTIEVE FOCUS  
Ideaal voor een professioneel ogende foto! Dankzij deze 
technologie, die al in vele types smartphones beschikbaar 
is, maak je op een eenvoudige manier foto’s waarbij het on-
derwerp scherp is en de achtergrond wazig. Zo focus je als 
kijker echt op het belangrijkste deel van de foto en word je 
niet afgeleid door de achtergrond. Een paar tips: zorg ook 
bij gebruik van deze functie voor voldoende licht. Houd ge-
noeg afstand tot je onderwerp (het toestel geeft zelf aan 
welke afstand nodig is). Ook de afstand tussen het object 
en de achtergrond is belangrijk. Hoe dichter bij de achter-
grond, hoe minder onscherp deze zal worden. En pas op 
met het fotograferen van hele smalle delen, zoals takjes of 
rietjes. Daar kan de functie er weleens naast zitten. Waar-
door delen die scherp moeten zijn, net wazig worden.

Met portretmodus

Zonder portretmodus
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TE LICHT, 
NIET  
TE DONKER

De focus vastzetten - p. 17
ISO - p. 116
Sluitertijd - p. 115
Belichtingscompensatie +/-  
- p. 117

De foto is te licht.

De juiste belichting
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DE BESTE BELICHTING  
Aan de hand van het focuspunt stelt de camera niet alleen 
scherp, maar bepaalt hij ook hoe licht of donker je foto 
moet worden. Tik maar eens op verschillende plekken op 
het scherm, dan zie je het beeld automatisch lichter of 
donkerder worden. 

Net als bij het scherpstellen zal ook deze berekening van 
de camera niet altijd perfect zijn. Gelukkig is dat handmatig 
aan te passen. Als je op het scherm getikt hebt, verschijnt 
er ook een zonnetje of lampje in beeld. Schuif dat met je 
vinger heen en weer (of op en neer) en de belichting van de 
foto verandert mee. Door je vinger langer op het scherm te 
houden zet je – naast de focus – de belichting vast. 

JE FOTO LICHTER MAKEN
Stel, je bent in een mooi sneeuwlandschap en de zon 
schijnt fel. De camera denkt dat er te veel licht is en zal de 
foto automatisch donkerder maken. Jammer, want daar-
door ziet de sneeuw er grauw uit. Gebruik dan de ‘+’ om 
wat licht toe te voegen. 

JE FOTO DONKERDER MAKEN
Bijvoorbeeld bij een romantisch diner bij kaarslicht. De ca-
mera denkt dat het te donker is, waardoor hij de foto lich-
ter maakt. Gevolg: het lijkt op de foto alsof jullie onder een 
tl-balk zitten. Gebruik de ‘-’ om de boel wat donkerder te 
maken en voilà: de sfeer is weer terug.

Houd één ding in je achterhoofd: bij slecht licht moet een 
smartphonecamera de instellingen (zoals de sluitertijd) 
aanpassen om de foto licht genoeg te maken. Daardoor 
heb je in het donker veel sneller bewogen foto’s, met veel 
ruis. Wil je meer weten over het hoe en waarom, lees dan 
verder over de instellingen op p. 111. De smartphonecame-
ra’s zijn aan enorme ontwikkelingen onderhevig. Elk jaar 
komen steeds beter presterende mobiele camera’s op de 
markt, die in lastige omstandigheden – zoals weinig licht – 
technisch prima foto’s kunnen maken.



TIP!
Bij veel smartphones kun 
je de flits aan, uit of 
op automatisch zetten. 
Een smartphonecamera 
heeft moeite met slecht 
licht en zal in de auto-
stand snel voor de flits 
kiezen. Het is maar wat 
je handig vindt. 

Met natuurlijk licht blijven de kleuren zoals ze zijn.
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DE FLITS  
Een smartphoneflits geeft hard licht, wat voor harde scha-
duwen zorgt. Bovendien reikt hij maar een meter, waar-
door je boven op je onderwerp moet staan voor een beetje 
profijt. Daar wordt niemand knapper van, want hard licht 
is verre van flatterend. Het geeft je foto bovendien een 
onnatuurlijke look. Soms moet je hem wel gebruiken, maar 
het liefst vermijd je de smartphoneflits. 

De flits geeft een bepaalde look aan je foto.

TIP!
Soms kan het gebruik 
van de ingebouwde flits 
wél handig zijn. Als je 
tegen de zon in foto- 
grafeert, bijvoorbeeld.  
Je gaat dan ‘inflitsen’,  
zoals dat heet, om 
donkere schaduwen te 
voorkomen. Voorwaarde is 
wel dat je dicht bij het 
onderwerp staat. Met een 
smartphoneflits werkt 
deze truc anders niet. 



024DE VORM Social media - p. 170
Instagram - p. 176

AFHANKELIJK VAN HET 
MERK EN TYPE TOESTEL 
GEEFT DE STANDAARD-
CAMERA-APP JE ALLERLEI 
KEUZES VOOR DE VORM 
VAN JE FOTO.
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HET STANDAARDFORMAAT 
Het standaard ingestelde fotoformaat kan verschillen. Bij 
het ene toestel is dat de veelgebruikte beeldverhouding 
4:3 (bekend van oude tv’s). Het andere toestel heeft de 
beeldverhouding 16:9 als standaardinstelling, die vergelijk-
baar is met breedbeeld. In het laatste geval kun je in de 
instellingen van de camera-app vaak ook kiezen voor 4:3. 

VIERKANT 
Spreekt voor zich: je foto wordt direct in een vierkante 
vorm gegoten. Waarom is dat handig? Het kan een creatief 
effect geven aan je foto’s. Het is ook te gebruiken voor so-
cial media waarbij het vierkante formaat beter uitkomt op 
de tijdlijn. Zoals Facebook, Instagram of Snapchat.
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