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• Fotografeer nu ongeveer 15 jaar 

• Ruim 7 jaar zzp-er 

• Mijn focus ligt voornamelijk op portret, interieur en 
trouwfotografie.

WIE IS HANS MOSSEL
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WWW.HANSMOSSEL.NL 

WWW.STUDIOLUMINO.NL
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WAT GAAN WE DOEN?

• Compositie 

• Kadering 

• Nabewerking en Apps 

• Zelf aan de slag



COMPOSITIE

Compositie is de vormgeving en indeling van het beeld.  

Compositie in fotografie is simpel gezegd het correct 
plaatsen van verschillende onderwerpen in het beeld dat je 
op de foto zet.



GOEDE COMPOSITIE

Er zijn een aantal gouden regels in de fotografie die je kunt 
toepassen om een ‘goede’ compositie te bereiken. 

Je moet niks, ze werken wel.

• Het niet gebruiken kan verrassend werken.  
• Goed en fout bestaat niet, een compositie die werkt is per 
definitie een goede compositie.



GOEDE COMPOSITIE 
gulden snede

De gulden snede is een stukje eeuwenoude raadselachtige wiskunde 

Volgens de Gulden Snede is een foto in evenwicht als er een bepaalde verhouding 
bestaat tussen twee denkbeeldige lijnstukken die de foto in tweeën deelt. 

Bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals 
het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste.
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Bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals 
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GOEDE COMPOSITIE 
de derdenregel

Zorg er dan voor dat het belangrijkste onderwerp op de lijnen 
en/of op de snijpunten komt (dit geeft een mooie compositie)



















COMPOSITIE HULPMIDDELEN 

• Lijnen  (horizontaal, verticaal, diagonaal en rondingen) 
• Ritme 
• Symmetrie 
• Vlakverdeling 
• Perspectief



COMPOSTITIE 
Horizontale lijn



COMPOSITIE 
diagonale lijnen



COMPOSITIE 
Diagonaal lijn



COMPOSITIE 
Lijnen
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Lijnen



COMPOSITIE 
Lijnen



Compositie 
Lijnen



Compositie 
Rondingen



Compositie 
symmetrisch
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Compositie 
symmetrisch



Compositie 
symmetrisch



Compositie 
ritme



Compositie 
ritme



Compositie 
ritme



Compositie 
ritme en symmetrie



Compositie 
ritme en symmetrie



Compositie 
vlakverdeling



Compositie 
vlakverdeling



Compositie 
vlakverdeling



Compositie 
vlakverdeling



Compositie 
verander je perspectief



Compositie 
kikker perspectief



Compositie 
liggend perspectief



Compositie 
vogelperspectief



Compositie 
schuin



Kadreren
open en gesloten

Een open kader houdt in dat het beeld als het ware doorloopt buiten 
het kader. Dit roept spanning op en prikkelt de fantasie. Je geeft de 
kijker een soort van aanwijzing.

Open kader



Kadreren
open kader



Kadreren
open kader



Kadreren
open en gesloten

Bij een gesloten kader dwingt de maker van de foto de kijker al een 
duidelijke richting op en laat hij beeld minder aan de kijker over.

Gesloten kader



Kadreren
gesloten kader



Kadreren
gesloten kader



Kadreren
gesloten kader







KADREREN

De meeste mensen vertonen ongeveer hetzelfde kijkgedrag.

Welke afbeelding voel het meest ruimtelijk?
In welke afbeelding voelt het meest opgesloten?



KADREREN
Ik heb 2 brochures voor een wandelvakantie aangevraagd.

Welke wandelroute loop ik liever: die van reisbureau 1 of 2?



Laatste tips

•  Ieder onderwerp vraagt zijn eigen aanpak. 

•  Je moet niks maar wat je net heb gezien werkt wel. 

•  Het niet gebruiken kan verrassend werken.  

•  Goed en fout bestaat niet, een compositie die werkt is per 

definitie een goede compositie. 

•  Neem het niet te serieus en geniet van wat je doet.



 MOBILE APPS

+ 100 anderen



VSCO 
app



Instagram 
app



Instagram 
app

@hansmossel





Zelf aan de slag 

Naar de haven en het strand.

Wie de mooiste foto maakt van de dag 
wordt beloond met een mooie prijs.


