
REISFOTOGRAFIE  
TIPJES EN TRUCJES 



3 STAPPEN 

• Voorbereidingen 

• De reis 

• Weer thuis 



VOORBEREIDING 

• WIE?  alleen of in gezelschap 

• WAT?  werk of vakantie?   
– stad, cultuur 

– actief, sportief 

– strand, lui 

• WAAR?  Nederland,  buitenland 

• WANNEER?  seizoenen 

• WAAROM EN HOE?   
– auto 

– fiets 

– vliegtuig  =  te voet 



• ALLEEN?   
– wil je iets, vraag het aan jezelf en doe het. 

– wil je het niet, doe het dan niet. 

• IN GEZELSCHAP?   2 of meer personen 

– er zullen altijd momenten zijn dat je met elkaar rekening moet 
houden.  (wil je iets, vraag het ook de anderen) 

 

GROTE UITZONDERING: GEORGANISEERDE FOTOREIS          



WAT?  STEDENTRIP, CULTUURREIS 
– Architectuur 

– Stadspanorama’s 

– Straatfotografie 

– Portretten 

– Musea:   

• wel of niet fotograferen? 

• nooit flitsen, camera anders instellen 

• nooit statief, hulpmiddelen 

• uitzondering: soms mag er meer wanneer je extra 
betaald 

 

 



WAT?  ACTIEF, SPORTIEF 

• Fietsen, Klimmen, Wandelen, Zeilen, Etc. 

• Sportfotografie,  

• Natuur- en landschapsfotografie 

• Macro 

• Portret 

– verdiep je in de activiteit 

– Gevolg?  Wat neem ik mee. 



WAAR?  NEDERLAND OF BUITENLAND? 

• Verdiep je in de reisbestemming.   

– vakantiebeurs,  een wereldreis in ongeveer 5 uur 

– reisgidsen, google, wikipedia websites van 
plaatselijke of regionale overheden, 
toeristenbureau’s 

– google-earth, evt streetvieuw 

– foto’s van anderen, b.v. postkaarten  











WANNEER? 

• WELK SEIZOEN? 

– winterkou of zomerhitte? 

– regen, sneeuw, stof of zand? 

 

 

• GEVOLG?  WAT NEEM IK MEE? 



WAAROM? 

• MISSCHIEN  WIL  JE OP REIS. 

– reisdoel, seizoen, tijdsduur: allemaal zelf te 
bepalen (en te betalen) 

 

• MISSCHIEN  MOET  JE OP REIS. 

– kan je de reis verlengen om foto’s te maken? 

 



HOE? 
• AUTO: 

–  laat de studioflitser thuis, de rest kan wel mee. 

• FIETS: 

– bijna alles is te groot of te zwaar 

• VLIEGTUIG: 

– te voet erin, te voet eruit, dus?... 

– je bent te voet, je moet alles zelf dragen 

 

• GEVOLG? WAT NEEM IK MEE? 



WAT, WAT, WAT! 

• WAT   heb ik? 

• WAT   wil ik fotograferen? 

• WAT   neem ik van mezelf mee? 

• WAT   wil ik nog extra regelen? 

– wat kost dat?  

–  heb ik er dat voor over? 

– alternatieven? 



• Voorbeeld:  statief  nee, wandelen  ja dus een 
wandelstatief. 

• Ander voorbeeld: 2 lenzen  18-55 en     70-210   
of een 18-200 kopen? lenen? 



Alles 

 wat 

 je  

thuis 

 laat 

 is  

meegenomen 



VERZEKERING 

• Is je apparatuur goed verzekerd in je 
reisverzekering? 

• Overweeg een instrumentenverzekering. 



GEHEUGEN 

• Je hoeft niet alles zelf te onthouden wanneer 
je het opschrijft. 

• Als je maar weet waar je dat boekje gelaten 
hebt. 

 

• Je camera heeft ook geheugen nodig…..vooral 
in RAW 



WAT MOET IN ELK GEVAL MEE? 
• Camera met lenzen (groothoek, zoom, tele) 

• In rugzak of tas 

• (reserve body) 

• Regenhoesjes, microfiberdoekjes 

• Filterhouder met verloopfilters 

• Reportageflitser met trigger of kabel 

• Accu’s, batterijen en laders 

• Geheugenkaartjes 

• (Statief) 

• Reisgids(en) 



GEVOLG 

Nu je weet wat je wil, kan je je plan 
voor je reisreportage maken. 



DE REIS 

Naar mijn mening is de reisreportage een 
combinatie van alle subgroepen. 

• Architectuur 

• Portret 

• Macro 

• Landschap / Natuur 

• Straatfotografie 

• Sportfotografie 

• Urban 

• En zo voort…….. 

 



Op de verschillende soorten 
fotografie ga ik niet in. 

Anderen zijn daar beter in. 

Iedereen heeft zijn voorkeuren. 

 

Maar bovenal: geniet en experimenteer 



Regelmatig geheugenkaartjes “saven” of 
wisselen. 

Op tijd accu’s laden. 

 



TIPJES (naar Marcel Scholing) 
• Blijf hangen bij je onderwerp. 

• Denk na over wat je mee neemt. 

• Denk vooral aan je eigen veiligheid. 

• Zorg dat je goed bent voorbereid. 

• Vragen om een portret kost moeite. 

• Ga nog eens terug wanneer er ander licht is. 

• Maak eens een collage. 

• Gebruik eens je grote flitser. 

• Geniet eens van de omgeving zonder camera. 

• Echte tip: fotografeer altijd gisteren. 

 

 











WEER THUIS 

• Sorteren, selecteren, dus….verwijderen. 

• Bewerken, stitchen, omzetten naar zw/w. 

• Afdrukken laten maken. 

• Eventueel een fotoboek. (En daar is al eens 
over gesproken) 

 

• Veel plezier, fijne reis gewenst! 

 


